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Abstract: Den har uppsatsen ar en ekokritisk analys av Din stund på jorden

med inriktning på att åskådliggöra retoriska grepp. Syftet ar att undersöka hur

manniskan förhåller sig till naturen i boken samt ringa in uttryck, bilder och

metaforer som skulle kunna inspirera lasaren till ett stallningstagande för

miljömedvetenhet och hållbar utveckling. Med narlasning och kvalitativ

textanalys som metod tolkas texten och de bilder som målas upp ur ett

ekokritiskt perspektiv vars retoriska grepp sedan analyseras och

diskuteras. Analysen visar att romanen innehåller ekokritiskt intressanta

troper och teman samt att naturen och naturens krafter spelar en vasentlig

roll i karaktarernas liv. Relationen mellan manniska, djur och natur återfinns i

metaforer och uttryck som leder lasaren i en riktning mot ett ansvarstagande

och respektfullt förhållande till naturen.

Nyckelord: Ekokritik, Vilhelm Moberg, Troper, Metafor, Retorik
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1 INLEDNING 

Även om ekokritiken och medveten ekologism bara är ett par årtionden gamla kan vi

hitta miljömedvetna teman i texter som skrevs långt innan 1960-talets gröna våg. 

Författare som Charles Dickens och John Steinbeck har varnat oss för de 

miljöförstöringar som industriella samhällen för med sig i Hard times (1854) och 

Grapes of Wrath (1939). Människan har i alla tider varit kapabel att förändra sin 

närmiljö och därför har hon även med varierat engagemang reflekterat över sin 

inverkan på omvärlden genom historien. (Westling red. 2004, s. 1). Man kan därför 

anta att en basal form av ekokritik alltid funnits men att det är först efter decennier 

av accelererad resursförbrukning och oreglerade utsläpp som den här typen av 

författare och tänkare som värnar om miljön får ett namn.

   Ett av vår tids stora utmaningar har blivit att hushålla med planetens resurser och 

att utvecklas utan att förstöra miljön. Naturen har varit hård och påfrestande för 

människor i alla tider så det är inte konstigt att vi strävat efter att tygla den eller 

längtat bort till platser med mer gynnsamma förhållanden. När vi nu spridit oss över 

hela jordklotet och snarare förbrukar än brukar jordens resurser krävs det att vi 

utvecklar ett mer hållbart förhållningssätt till naturen för framtida generationers 

skull. Statens Offentliga Utredningar har detta att säga om hållbar utveckling.

[E]n utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
 generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet tar sin
utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällens behov,
förutsättningar och problem. Den bärande principen är att ekonomiska, sociala
och miljömässiga förhållanden och  processer är integrerade – de är varandras
förutsättningar och stöd. (SOU 2004, s.10)

Hur människan lever och förhåller sig till naturen skildras i historieböcker såväl som

i skönlitteraturen och kanske är det där som kan vi hitta svaret eller i alla fall 

ledtrådar till lösningar på våra miljöproblem. 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Genom att studera Vilhelm Mobergs roman Din stund på jorden från 1963 ur ett 

ekokritiskt perspektiv vill jag belysa intressanta beskrivningar på hur människan 

förhåller sig till naturen samt ringa in uttryck, bilder och metaforer som skulle kunna

inspirera läsaren till ett ställningstagande för miljömedvetenhet och hållbar 

utveckling.

   Mina frågeställningar lyder:   

• Hur gestaltas naturen i Din stund på Jorden och hur förhåller sig 
människorna till den? 

• På vilka sätt använder Moberg retoriska grepp i samband med teman som kan 
tolkas som  ekokritiskt intressanta?
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En ekokritiker förstår att jordens framtid är förenad med allas framtid och det är inte 

bara smart teknologi och etiska omvärderingar som behövs för att råda bot på 

miljöproblemen – det behövs också bättre och mindre antropocentriska metaforer 

(Garrard 2012, s. 205). Därför vill jag också synliggöra och analysera de potentiellt 

ekokritiskt gångbara metaforer som återfinns i romanen.

   Då Moberg låter sin huvudkaraktär Albert jämföra 1910-talet med 1960-talet kan 

det vara intressant att nu ett halvt sekel senare analysera och jämföra hur romanen 

förhåller sig till ett så högaktuellt ämne miljömedvetenhet. 

3 TEORI OCH METOD

3.1 Introduktion till ekokritik

Ekokritiska studier av litteraturen växte långsamt fram ur den gröna vågen på 1960-

talet via ekologiskt inriktad filosofi och politik men tog fart på akademisk nivå först 

på 1990-talet. Inom den mer radikala djupekologin finns en utpräglat ekocentrisk 

världsbild som utgår från naturens egenvärde där man framhåller att människan och 

andra organismer tillsammans utgör var sin del av ett ekologiskt system. Andra 

inriktningar har ett mer antropocentriskt synsätt som fokuserar på att lösa 

miljöproblem i första hand för människans egen skull (Garrard 2012 s. 24). Ett annat

begrepp som ofta används är biocentrism som fokuserar på och tar hänsyn till etiska 

förhållanden mellan människa och icke-människa (Buell  2005, s. 134  f). Olika 

ekofilosofer och ekokritiker är således mer eller mindre ekocentriskt lagda och det 

råder delade uppfattningar om vilken världssyn som leder till den mest hållbara 

utvecklingen. Garrard menar att ekokritiken ofta tar för givet att det är dess uppgift 

att störta antropocentrismen (2012, s. 202). 

[A] truly ecocentric perspective would arguably be morally neutral regarding
human impacts on the environment. (Garrard 2012, s. 111)

Ekologiskt orienterad litteraturkritik analyserar vilka föreställningar om natur, 

kultur, och människa som kommer till uttryck i litteraturen samt relationen emellan 

dem (Schulz red. 2007, s. 61). Genom att analysera litteratur och kultur ur ett 

ekokritiskt perspektiv kan en man bilda sig en uppfattning om hur sociala normer 

och livsstilar lett till den miljösituation vi nu befinner oss i. Ekokritiken är unik som 

litteraturteori på grund av sin nära relation till vetenskapen och ekofilosofin och även

om ekokritiker egentligen inte är kvalificerade till att bidra till diskussionen om 

miljöproblemen framhåller Greg Garrard att: ”they must nevertheless transgress 

disciplinary boundaries and develop their own 'ecological literacy' as far as possible”

(Garrard 2012, s. 5). Anne Odenbring menar att ekokritikerns uppgift är att lyfta 

fram de metoder och modeller som hjälper till att förmedla textens specifika idéer 

samt uppmärksamma naturen utan att bli till simpel propaganda för en ekologisk 
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livsstil (Schulz red. 2007, s. 3 – 4). För en ekokritiker är således naturen inte bara en 

bakgrundsmiljö för textens karaktärer, den har en närvarande roll som kan säga 

något om relationen mellan människa, djur och miljö.

3.2 Metod

I en kvalitativ textanalys fattar forskaren egna beslut vid sin tolkning av innebörden 

av den aktuella texten, vilket kan betyda att olika forskare kan läsa en och samma 

text på olika vis beroende på deras tidigare erfarenheter. Jag vill påpeka att en annan

forskare kan komma att tolka de de utvalda citaten i min studie på ett annorlunda sätt

men jag har för avsikt att noggrant  redogöra för hur jag kommer fram till mina 

tolkningar med hopp om att uppnå en hög intersubjektivitet. Det är möjligt att jag i 

ekokritikens namn kommer att ”kidnappa” Mobergs uttryck för att belysa dem ur en 

ekologisk synvinkel som inte nödvändigtvis återger författarens huvudintentioner. 

Detta går helt i linje med vad Bergström och Boréus skriver om metaforanalys: 

        En analys av en metaforer syftar ofta till att lyfta fram budskap vars
innebörd kanske inte är fullt medveten för vare sig textförfattare eller
mottagare. Tanken är då att metaforanvändningen ändå säger något om
tankemönster i en större diskurs eller lyfter fram sådant i texter som visar
något om avsändarens intentioner eller hur en mottagare kan tänkas
uppfatta budskapet. (Bergström, Boréus 2005, s. 297)

Jag förhåller mig först och främst till texten och de bilder som målas upp för att 

sedan analysera den retoriska förmågan hos de metaforer som kan betraktas som 

ekokritiskt intressanta. I diskussionsdelen kommer jag att utvärdera och spekulera i 

huruvida dessa uttryck och berättarknep skulle kunna inspirera läsaren till att verka 

miljömedvetet och hållbart i verkliga livet utanför romanen. Jag kommer att samla 

på mig citat och stilgrepp från Mobergs roman som jag kan lista och analysera 

retoriskt och därefter föreställa mig på vilket sätt de bidrar till den ekologiska 

diskursen.

   En närläsning av romanen kommer att utföras för att hitta ekokritiskt relevanta 

motiv och förhållningssätt bland textens karaktärer, d.v.s. om de anser att naturen är 

till för människan eller om människan bara utgör en liten del av naturen. För att 

kartlägga och värdera uttryck och stilgrepp i texten kommer jag även att använda 

mig av retorisk analys. Både Schulz och Garrard tar upp retorisk analys som ett 

viktigt instrument inom ekokritiken. Garrard gör retoriska läsningar av kultur i sin 

bok Ecocriticism där han också skriver om ett antal ekokritiskt typiska troper som 

beskriver olika sätt att förhålla sig till naturen i ett givet sammanhang. Troper är det 

samlingsnamn som man använder för att beteckna avsiktliga, retoriska stilfigurer 

(Schulz 2007, s. 96). Genom att analysera hur dessa troper tar sig uttryck i texten 

synliggörs de strategier som används för att föra fram eller ifrågasätta ekologiskt 

intressanta idéer och andra ekokritiskt relevanta teman.
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3.2 Ekokritiska troper

Garrard beskriver i sin bok Ecocricism sju troper som är vanligt förekommande i 

litteratur med ekologiska budskap. Ett sätt att hitta ekokritiskt intressanta teman i ett 

litterärt verk är genomsöka den utvalda texten efter dessa troper som ställts upp i 

figuren och beskrivs ytterligare nedan.

3.2.1 Pastoralen och vildmarken – är två viktiga begrepp inom ekokritiken

som med fördel kan ställas mot varandra för att jämföra hur människor på

olika platser i olika tider förhåller sig till den tämjda lantliga idyllen och

vildmarken. (Schulz red. 2007, s. 64). Pastoralen uttrycker en livsinställning,

en idé om ett naturligt liv i ett ”naturligt” landskap som, trots att det inte

existerar i verkligheten alltid har haft en stark dragningskraft, kanske just för

att spänningen mellan det ideala och det verkliga är så tydlig. Relationen

mellan idyllen och den bistra verkligheten är central i gestaltningen av

pastorala landskap (Schulz red. 2007, s 63). Man brukar skilja på klassisk

pastoral, romantisk pastoral och amerikansk pastoral. Det klassiska

förhållningssättet till pastoralen  idealiserar landsbygden och betraktar både

staden och den outforskade vildmarken som något fult och farligt. Den

klassiska föreställningen av pastoralen skulle man senare komma att betrakta

som en nostalgisk verklighetsflykt. (Westling red. 2014, s. 18). Inom

romantiken är det vilda något lockande och vackert och pastoralen ses som en

plats där man lyckats tämja det vilda och anpassa naturen till en fridfull

boplats utan att göra allt för stora ingrepp i landskapet. I en romantisk

världsåskådning är naturen aldrig allvarligt hotad utan ses snarare som något

gudomligt och oförstörbart och estetiskt vackert (Garrard 2012, s. 48). Den

amerikanska pastoralen är mer antropocentriskt lagd:
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FIG. 1 

EKOKRITISKT ANDVÄNDBARA TROPER:

Pastoralen – Lantlig idyll. 

Vildmarken – Den otamjda naturen.

Föroreningar - Utslapp och gifter som stör balansen och utgör ett hot. 

Djur - Förhållandet mellan manniska och djur.

Undergången – Radsla för död, svalt, smarta och utplåning.

Framtiderna – Dystopier och paradis. Katastrofer, nödlösningar och lösningar.

Rotadhet – Eng: ”Dwelling”. Dar man ar rotad, hör hemma och tar ansvar. 



     American writing about the coutryside emphasises a working
     rather than an aestetic relationship with the land. (Garrard 2012, s. 54)

Garrard menar att pastoralen är ”wedded to outmoded models of harmony 

and balance” (2012, s. 65) och den amerikanske ekokritikern Buell beskriver

pastoralen som en kulturellt verktyg som västvärlden varit oförmögen att 

klara sig utan i två årtusenden (Westling 2014, s. 27)

3.2.2 Föroreningar – De lantliga idyller och vilda landskap som vi träffar på

i litteratur blir ofta förgiftade av människans påverkan. Genom att använda 

den här tropen vill författaren uppmana och övertyga läsaren att göra något 

åt eller undvika föroreningarna för att motverka undergången eller en dyster 

framtid (Schulz 2007, s. 96 f).

3.2.5 Djur – På sextonhundratalet ville René Descartes framhäva skillnaden 

mellan djur och människa genom att beskriva djur som mekaniska och 

människan som en besjälad, rationell och självmedveten varelse. Detta närde

uppfattningen om människan som överlägsen härskare över djur både under 

och efter upplysningstiden. Många nittonhundratalsfilosofer har försökt 

ifrågasätta den här antropocentriska världsbilden och påvisa det djuriska i 

vår mänskliga natur och att vi bör försonas med djuren (Westling red. 2014, 

s. 71). I frågan om människan som överlägsen och bättre än djuren hänvisar 

Garrard till Jacques Derrida som under senare delen av 1900-talet gjort 

betydelsefulla bidrag till diskursen och drar slutsatsen att ”bättre” alltid 

måste betyda ”bättre på någonting” (Garrard 2012, s. 150).

3.2.3 Undergången och framtiderna – Hotet om undergången är en 

välanvänd trop som skrämt människor till lydnad och uppmuntrat till 

handling genom historien. Undergången är kanske den mest kraftfulla och 

effektiva begreppsliga metafor som miljörörelsen kan använda sig av 

(Garrard 2012, s. 101). Ett vanligt retoriskt grepp är att med tydlig och 

auktoritär ton presentera undergången inte bara som oundviklig utan direkt 

annalkande. De som ligger bakom orsakerna till undergången är ofta 

ansiktslösa och otvivelaktigt onda medan hjältarna är namngivna, 

närvarande och beundransvärda (Garrard 2012, s. 103 f.). Problemet med 

denna retoriska figur är att den ofta frambringar samma katastrof som den 

varnar för (Garrard 2012, s. 114). Ofta verkar som att de som överlever 

undergången erbjuds bättre möjligheter att skapa en sund värld än vi har just 

nu, så varför bry sig? Det är bara om vi föreställer oss att planeten verkligen 

har en framtid som vi kan ta ansvar för den (Garrard 2012, s. 115–116).
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3.2.4 Rotadhet – Tropen som på engelska kallas ”dwelling” skildrar hur 

människan eller en grupp av människor hör hemma i en speciell miljö som 

de tar ansvar för.  Många ekokritiker och miljörättsorganisationer framhäver 

urbefolkningar som föredömliga exempel på ett ansvarstagande 

förhållningssätt till naturen med sin låga miljöpåverkan (Garrard 2012, s. 

129). I ekokritiska texter om urbefolkningar berättas ofta att populationen 

hålls låg, jakt sker för överlevnad snarare än finansiell vinning, och att djur 

behandlas med respekt och tacksamhet. Garrard är noga med att poängtera 

att vår relation till naturen är mycket komplicerad och även om vi ska 

respektera urbefolkningar och deras kulturer måste även dessa utvärderas 

och kritiskt granskas för att föra den ekologiska diskursen vidare (Garrard 

2012, s. 145). Rent retorisk är rotadhet ett vanligt sätt att förhöja etos. 

Genom att låta en karaktär röra sig hemtamt i en för henne välkänd miljö blir

hon en trovärdig auktoritet inom sitt närområde. Sättet karaktären använder 

språket signalerar även en tydlig rotadhet; en norrländsk dialekt kan 

exempelvis fungera som ett kvitto på karaktärens kunskaper om det 

norrländska landsbygden (Schulz 2007, s. 100).

3.3 Retorisk analys som metod

Inom retoriken urskiljer man tre tillvägagångssätt för att påverka åhöraren: etos, patos 

och logos, som betyder att man anspelar på förtroendeargument, känsloargument och

förnuftsargument. (Schulz red. 2007, s. 97).

   Om man är ute efter att kartlägga en speciell avsändares retoriska förmåga kan 

man vilja veta i vilken utsträckning den skiljer sig från annan retorik. Det kan man 

göra genom att lingvistiskt analysera aktiva metaforer i texten. Aktiva metaforer är 

sådana som inte är vedertagna uttryck som ingår i språket, d.v.s metaforer som 

författaren själv skapat. Inaktiva metaforer är sådana som läsaren kan förstå utan 

kontext och ofta är de så vanliga i språket att man inte reflekterar över dem som 

metaforer. Exempel på detta är uttryck som att ”gå i någons fotspår” eller ”vid 

bergets fot” (Bergström, Boréus 2005, s 269). Det finns också döda metaforer som 

läsaren inte kan förstå utan en given kontext, de kan ligga kvar i språket som 

talspråk men det som metaforen syftar på har glömts bort (Bergström, Boréus 2005, 

s 268). I denna studie är jag mest intresserad av att hitta Mobergs eget uttryck och 

kommer därför främst att leta efter aktiva metaforer.

   Det är viktigt att skilja på metaforiska uttryck och begreppsliga metaforer. De 

senare kan beskrivas som en överordnad metaforkategori från vilken metaforiska 

uttryck kan skapas. Ett exempel på en begreppslig metafor är: ”Tid är pengar”. Med 

denna metafor i åtanke har författare och journalister skapat flera metaforiska uttryck
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som till exempel ”spendera tid”, ”slösa tid”, ”han lever på lånad tid” (Bergström, 

Boréus 2005, s 266). 

   Metaforer kan växa och utvecklas tillsammans med läsaren på samma sätt som 

evolutionen formar organismer efter den miljö de vistas i. Genom att tolka de 

mönster som metaforen innehåller och undersöka vilka andra kopplingar som kan 

göras kan betydelsen växa och bli till en ny metafor (Westling red. 2014, 132).

3.4 Historisk kontext

Den historiska aspekten är givetvis också viktig eftersom miljön och synen på 

miljön sett annorlunda ut under olika århundraden. För att min uppsats inte skall bli 

för spretig väljer jag att göra en avgränsning där jag endast vidrör den historiska 

kontentan utan att fördjupa mig i den allt för mycket. Din stund på jorden utspelar sig 

under 1900-talets första hälft där den utvandrade Albert tänker tillbaka på sitt liv i 

det gamla hemlandet Sverige, därför har jag även studerat J.R. McNeills 

Nittonhundratalets miljöhistoria för att få en vidare förståelse för hur den verkliga 

världen sett ut.

   Dispyter om vad en litterär text betyder kan ofta lösas genom att vända sig till 

historiska fakta. Historia är ett viktigt verktyg eftersom det oftast förser oss med en 

stabil grund som gör att man kan bilda sig en uppfattning om texten (Ryan 2007, s. 

159). Att tolka en text historiskt kräver ofta att man hämtar in en stor mängd 

information utanför den litterära texten ifråga vilket är en mycket krävande process. 

Ryan menar att de bästa historiska analyserna kommer av att bygga sin forskning på 

professionella historikers verk (Ryan 2007, s. 160). McNeill ger en utförlig 

sammanfattning av nittonhundratalets miljöhistoria och menar att: 

”De storslagna sociala ideologiska system som människor konstruerar åt sig
får undantagslöst stora konsekvenser för miljön likaväl som för strikt
mänskliga angelägenheter.” (McNeill 2003, s. 393)

I sin bok fortsätter McNeill förklarar också att i 1900-talets virvel av idéer och

politiska strukturer var det förmodligen tillväxtimperativet och oron för nationell

säkerhet som var de mest drivande krafterna. Miljövänliga insatser mot ekologiska

mål endast kunde genomföras om det var uppenbart lönsamt, gagnade kapitalistiska

strukturen och nationens säkerhet (McNeill 2003, s. 391-392).

  Luftföroreningar var inte ett okänt fenomen när Din stund på jorden först gavs ut 

1963. McNeill säger att bilar och lägereldar inte utgjort något allvarligt hot mot 

atmosfären men däremot att tunga industrier haft en förorenande effekt ända sedan 

den andra industriella revolutionens början kring 1870 (McNeill, s. 107).

    I och med den industriella revolutionen började människan i större utsträckning 

förorena jordens vatten med tungmetaller. I slutet av 1800-talet och större delen av 
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1900-talet fanns en globalt spridd tilltro på att vattendrag skulle klara av avfall och 

utsläpp utan problem. På 1860-talet trodde Chicagoborna att Michigansjön var så 

stor att den utan vidare tålde det avfall som de öste ut i den och det samma gällde 

kring Svarta Havet och Östersjön. Tiden visade att de hade fel men det är först kring 

1950-talet som man börjar märka konsekvenserna av föroreningarna i form av 

övergödning och dålig lukt. (2003, s. 162).

4 TIDIGARE FORSKNING

4.1 Vilhelm Moberg och ekokritik

Det finns många avhandlingar och biografier som behandlar Moberg som författare 

och som samhällsdebattör. Ett viktigt och återkommande tema i Mobergs verk är 

just samhällskritik och skildringen av det hårda livet på landet och längtan bort till 

något bättre. Några ekokritiskt orienterade studier av Moberg tycks inte finnas, 

däremot har hans samtida författarkollegor Per Anders Fogelström (Nordin 2012) och 

Harry Martinsson (Schulz 2007 s. 17), varit föremål för ekokritiska  analyser.

5 INTRODUKTION TILL DIN STUND PÅ JORDEN

Precis som Mobergs epos Utvandrarserien skildrar Din stund på jorden också det 

fattiga bondelivet, emigration och sökandet efter ett bättre liv med ur ett mer 

överskådligt perspektiv. Romanen är helt fristående från Utvandrarserien och har en 

mer grubblande och existentiell ton där berättaren, Albert Carlson, ser tillbaka på sitt

liv som bonnpojke i Småland i början av 1900-talet och jämför det med livet som 

affärsman i USA ett halvt sekel senare. Alberts liv blev inte som han tänkt och när 

det lider mot sitt slut kommer han att tänka på sin bror Sigfrid som dog endast nitton

år gammal hemma i Småland efter att han tagit värvning. Den åldrade Albert 

beskriver sin nutid i det amerikanska 1960-talet men skildrar också hur hans 

barndoms hembygd i Småland förändrats under det halvsekel som passerat sedan 

hans emigration. 

6 EKOKRITISK ANALYS AV DIN STUND PÅ JORDEN

Under närläsningen av Din stund på jorden skrevs till en början alla citat som 

skildrade naturen eller människans förhållande till omgivningen in i anteckningarna 

men sedan valdes de citat som kunde kopplas till Garrards sju troper ut för vidare 

analys. Att ställa upp analysen efter dessa troper är intressant eftersom troperna ofta 

dyker upp i litteratur där målet är att föra fram budskap om miljömedvetenhet och 

hållbar utveckling. Analysen fokuserar på att undersöka Mobergs retoriska grepp i 

samband med dessa troper samt att synliggöra eventuella miljömedvetna budskap. 

Retoriska grepp, budskap samt de metaforer och som återfinns i det insamlade 

materialet kommer att diskuteras ytterligare senare i uppsatsen.

8



6.1 Pastoralen och vildmarken – Gården, skogen, lagunen, öknen.

Fyra miljöer med koppling till pastoralen och vildmarken kommer här att analyseras:

De småländska skogarna, den småländska gården, den kaliforniska kuststaden 

Laguna Beach (hädanefter kallad Laguna) samt ökenlandskapet utanför Laguna.

6.1.1 Den småländska pastoralen - I de småländska skogarna får den unge Albert 

ta ledigt från gårdens hårda sysslor och äta sig mätt på smultron och blåbär bland 

gläntor med lingon och mossar med tranbär som beskrivs som utspridda pärlor (s. 

16). Här är det vilda en vacker och värdefull plats för rast, utforskande och 

upptäckter och den orörda naturen verkar sällan på något sätt hotad eller hotande, 

vilket går i linje med den romantiska uppfattningen av den vilda naturen. Det 

berättas att Alberts familj först bodde i ett torp men att föräldrarna efter många års 

arbete hade kunnat köpa en bondstuga och ett sextondels mantal (s. 29). Som den 

arbetarförfattare Moberg är får karaktärerna ingenting gratis, den lilla bondgården 

har de fått köpa efter träget slit och även om arbetet på gården är hårt genomsyras 

denna pastoral av en känsla av stolthet och naturlig ordning som jag återkommer till 

i avsnittet om rotadhet. Alberts far är en sluten människa vars kommunikation med 

sönerna mest består av befallningar och fördelningar av sysslor. Han är gårdens 

herre som med stort etos bemöter varenda händelse med sunt bonnförnuft. ”Skulle 

läsning av böcker gå före inbärgningen av brödsäden?” frågar fadern när Albert 

försöker bli ursäktad från sina sysslor för att läsa sina läxor (s. 82). Moberg låter den

patoslöse fadern presentera en världsordning som där livet på gården och arbetet för 

att överleva är viktigare än utbildning och nymodigheter som huvudkaraktären allt 

eftersom han växer upp sätter sig emot. Det är främst när barnen får ledigt och 

slipper sina sysslor som pastoralen framhävs som en idyll som inte bara är nyttig och

tjänlig utan även vacker och inspirerande. En söndag håller Alberts morbror, 

bydgepredikanten Johannes, bibelförklaring på deras gård. Hela byn har samlats för 

att lyssna med Albert och den äldre brodern Sigfrid smyger istället iväg till en ihålig 

oxel där Sigfrid hittat en ruvande fågelhona. Det är en vacker junidag och medan 

byborna sitter och lyssnar på Johannes predikan om den evinnerliga elden låter 

Moberg barnen fly ut sommaren. Den miljö som pojkarna smyger iväg till beskrivs 

på ett poetiskt och naturromantiskt sätt. 

[M]idsommarens blomster var utslagna kring oss. Syrenbuskarna stod vita,
fruktträdens löv blänkte i solen, humlorna surrade i gräset. Det var ljus över
jorden. (s. 68)

Den sista meningen slår an en slags biblisk ton, men hos Moberg är det inte guds 

ljus som lyser över jorden, det är bara vanligt dagsljus i en verklig lustgård. Den vita

färgen, oskuldens färg, finns med i syrenerna och skulle kunna anspela på pojkarnas 
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oförstörda och okonstlade syn på naturen. Moberg låter pojkarna upptäcka att 

paradiset kan vara en plats på jorden men också att samma jord kan förvandlas till 

helvete om man låter det. Vid tanken på morbroderns predikan föreställer sig Albert 

sig hur all grönska vissnar och en ”evinnerlig eld” slukar alltsammans. Genom att 

använda bibliska uttryck vänder Moberg kristendomens retorik mot sig själv. 

Men det började gå rysningar igenom mig, där jag satt mitt i denna härlighet,
bland blommor och gräs. En evinnerlig eld tändes upp över alltsammans. [...]
Johannes i Bogesjö drev bort den ljusa sommardagen från vår gård och manade
fram helvetet istället. (s. 68)

Fågeln och naturen har bokstavligt talat lockat bort dem från predikan och 

religionen. Pojkarna studerar den röda fågeln genom att titta in i det ihåliga trädet 

men de lämnar den ganska snart ifred eftersom den väser och blir störd. De har inga 

tankar på att döda fågeln, leka med den eller göra något annat med den än att bara 

titta på den. På det sättet låter Moberg pojkarna möta naturen med nyfikenhet och 

respekt.

6.1.2 Laguna som pastoral miljö - I början av boken låter Moberg sin 

huvudkaraktär Albert beskriva den lilla kuststad, som han kommit till för att 

pensionera sig som ett milt och lagom paradis. 

Här vid Staternas västkust är vädret lagom milt, solen lagom stark, vinden
lagom frisk, havsvattnet lagom varmt. Här växer apelsinträdet, här mognar ädla
frukter. Detta land är den sista nybyggarstaten i USA, the last frontier. Till vår
stat inflyttar i medeltal varje dag under 365 dagar 1,700 människor. (s. 6)

Vid vår kust söker sig unga människor till gamla ursprungliga glädjekällor,
solen och havet, och här börjar de en ny tillvaro. (s. 6)

Till skillnad från den tydliga idyllen i Smålands skogar finns här inte några estetiska 

utsvävningar om hur vackert landskapet eller naturen i Laguna är; fokus ligger 

snarare på att beskriva hur bekväm denna plats är för människan, vilket återspeglar 

en antropocentrisk världsbild. Med tydliga fakta skapas ett logosargument som säger

att platsen är eftersträvansvärd. Genom att framhäva ”gamla ursprungliga 

glädjekällor” som något eftersträvansvärt blir läsaren övertygad om att enkla, 

naturliga element som sol, hav och milt klimat ger en bra startpunkt i livet. Det finns

en tacksamhet mot miljön och väderförhållandena i Laguna men i denna idylls 

direkta närhet finns också det väldiga och otämjbara havet. När staden sätts i 

förhållande till ökenlandskapet eller den väldiga oceanen uppstår kontrasten mellan 

pastoralen och vildmarken som Garrard och Schulz talar om (Schulz red. 2007, s. 64). 

Senare när Albert jämför Laguna med storstaden Los Angeles är det tydligt att den 

lilla staden antar en position som pastoral miljö. Albert går ner till havet varje 
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morgon och låter vågorna kasta sig över honom för att skölja bort dåsigheten. Han 

upplever att havet har en upplivande effekt på människans själ och kallar det för sin 

Store Hjälpare. Men samma hav försöker en dag dränka honom när han är oförsiktig 

och vänder det ryggen. En stor våg kastar sig över honom och slungar honom mot en

klippa, han lyckas hålla sig kvar på klippan och vågen återvänder ut i havet utan 

honom. Han känner sig liten inför havets enorma krafter och liknar sig själv som ett 

litet strå av strandens gräs (s. 19).

6.1.3 Öknen som vildmark. Naturen kan både vara en hänsynslös fiende som 

förbränner växtligheten och en skyddande väktare som försvarar invånarna mot 

påfrestningarna. Albert berättar om bergen och vildmarken utanför Laguna. 

Eldsvedda av solen höjer bergen sina ryggar, likt väldiga stelnade urtidsödlor,
som vakar över staden nedanför dem. Laguna som vår stad i dagligt tal kallas
har ett gott läge emellan havet och bergen. Havet svalkar luften vi andas,
bergen skyddar oss mot ökenvindarna. (s. 9)

Genom att likna bergen med urtidsödlor vill Moberg göra dem till något mer än en 

samling sten. Det är som att bergen levt en gång, sedan dött ut och även fast de är 

eldsvedda och stelnade så fortsätter de att vaka över människornas hem: staden. 

Dessa berg eller ”urtidsödlors” sätt att vaka över oss är en metafor för att bergen 

fungerar som skydd mot vind vilket förklaras i de två nästkommande meningarna 

vilket är bra eftersom läsaren lär behöva en förklaring för att överhuvud taget 

uppfatta innebörden av en ny aktiv metafor. Människorna har så klart bosatt sig 

mellan bergen och havet just på grund av de gynnsamma förhållandena men genom 

att besjäla bergen och säga att de aktivt vakar över människorna kan man skapa en 

tacksamhetskänsla hos mottagaren.

Från mitt österfönster ser jag de höga bergen, där solen förbränt växtligheten. 
Gräsen står torra och förvissnade och rasslar ödsligt för vindilarna [...] Bara de 
taggiga buskagen av jättekaktus, den enda motståndskraftiga växten, glimmar 
som gröna stänk. (s. 9)

Den enda växt som klarat sig från den torka Albert ser utanför sitt fönster är taggig, 

farlig om man så vill, vilket hintar om Darwins teori om att den bäst lämpade 

överlever. Ordvalet ”glimmar” ger kaktusarna en positiv egenskap mitt i all 

förödelse och skänker en känsla av hopp men vittnar också om att det bara är de 

taggiga jättarna som har en chans. Dessa taggiga jättekaktusar skulle kunna vara en 

metafor som visar hur de som har makt och har ”taggarna utåt” överlever i kristider.

6.1.4 Den småländska vildmarken. När den åldrade emigranten Albert återvänder 

till barndomens marker i Småland är allt förändrat. Skogen är kalhuggen, på ängarna

har det vuxit upp ny skog och mossarna är utdikade och bevuxna med havre istället 
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för tranbär (s. 16). Moberg låter Albert värdera och uppskatta bären som något 

vackert och dyrbart men det nya som ersatt den gamla miljön tillskrivs inga särskilda

egenskaper. Den nyplanterade havren och uppvuxna skogen jämförs varken med 

något positivt eller negativt, det är bara en saklig skildring av det som skett som 

leder fram till ett upprepat konstaterande: ”jag kände inte igen mig.” (s. 16). Moberg

skriver inte någon på näsan utan låter läsaren själv få dra slutsatser om det 

förändrade landskapet vilket är mer effektivt eftersom det uppmanar till eftertanke. 

Det enda som är sig likt är en backe med de ”gamla torra, skalliga enarna”. (s. 17). 

Man kan ana en återkoppling till den taggiga jättekaktus som växer ute i 

Kaliforniens torra bergslandskap. Jättekaktusen är en taggig, motståndskraftig växt 

och de enda som växer ute i ödemarken, på samma sätt enbuskarna en liten ljusglimt

i Alberts vilsenhet. Han minns det enbärsöl som modern brukade brygga och 

beskriver att det har en ”smak av skogen själv på tungan”.

Jag älskar enbusken, den kärve, den onödige som man utgallrar för att bereda
rum åt nyttigare träd, den ståndaktige och seglivade som aldrig kan utrotas, den
illa omtyckte, som inte smeker eller smickrar in sig, som icke kan tuktas utan
växer som den vill, busken med det stickande riset, skogens ogräs. (s. 17)

Vidare förklaras också en gammal tradition som går ut på att när någon dör skall 

man välja ut hagens vackraste enbuskar för att låta dem stå vakt på vardera sidan om

farstubron. ”Slutligen kommer skogens ogräs till heders” (s. 17). Enen framställs 

som något missförstått, något hatat som inte tjänar människan lika bra som andra 

växter. De andra människorna som Albert talar i citatet ovan ser enen ur en 

antropocentrisk synvinkel, den är inte nyttig nog så man bränner den eller rycker 

upp den med rötterna, men den kommer alltid tillbaka. Enen skulle kunna fungera 

som en metafor för den otämjda naturen. Människan försöker tukta den och styra 

över den men lyckas aldrig helt och hållet, naturen och enen sprider sig ändå. Enen 

kan nyttjas till att göra enbärsöl, som Alberts mor gjorde, men liksom naturen själv 

är den inte bara god. Albert blir så glad att se enarna att han kramar om den största 

enbusken som svarar med att riva och sticka honom (s. 17). Det ger en bra bild av att

naturen både kan vara oss nyttig men också kan skada oss om vi inte handskas med 

den på rätt sätt.

6.2 Föroreningar – Oljebrunnar, blåsilver och biltrafik

6.2.1 Oljebrunnar. Moberg jämför det stora med det lilla, det nya ställs mot det 

gamla, och vi kan även se ett typiskt grepp att presentera föroreningar som något 

hotfullt som närmar sig pastoralen.

Röken från oljebrunnarna förpestar luften över miljonstaden Los Angeles,
men havets vindar håller luften ren och frisk åt oss här i lilla Laguna.  (s. 9)
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Här kan vi se att Moberg är medveten om och tydligt tar avstånd från 

luftföroreningar som sker i stora städer. Oljebrunnarnas rök är en pest som utgör ett 

hot mot Los Angeles där miljontals människor bor. Än en gång är detta bara något 

som nämns i förbifarten och det ges varken någon lösning på storstadens problem 

eller någon djupare förklaring av vad oljebrunnarna har för funktion, istället 

framhålls bara den lilla kuststaden som ett sundare alternativ. Den pittoreska 

kuststaden är förskonad mot röken tack vare att naturen, havsvindarna, skyddar 

invånarna.

6.2.2. Blåsilver. Moberg använder föroreningstropen väldigt sparsamt, det är vanligt

att man med detta retoriska grepp vill väcka starka känslor genom att skildra hur 

föroreningarna leder till sjukdomar och död. Ett sådant exempel finns faktiskt i 

boken där Albert i sin ungdom fiskar med sin bror, även om det är en smula 

tvetydigt.

Men när ytan var betäckt med en stelnad, skimrande hinna, som vi kallade
blåsilver, visste vi att det inte rörde sig något liv inunder. Blåsilvret var som det
kvävande locket på en likkista, därunder fanns det endast död. (s. 86)

Det är inte helt enkelt att uttolka vad detta ”blåsilver” är för någonting men det är 

tydligt att det uppstår i samband med att fiskarna dör. Rent tidsmässigt är det möjligt

att det den unge Albert ser i bäcken på 1910-talet är någon form av miljöförstöring 

från något bruk eller industri av något slag. Albert berättar att de alltid skyndade sig 

förbi de bäckhålor som hade den där beläggningen.

6.2.3 Hotet från biltrafiken. Från sitt fönster på Hotel Eden kan den åldrade Albert 

se en man med avvikande klädsel som försöker avskaffa bilismen genom att stå i en 

korsning under rusningstrafiken och ropa ”Stop driving”(s. 123). Han betraktas av 

invånarna som stadens dåre, en ofarlig kuf med ett Jesusliknande utseende som därför

kallas Jesus-Jensen. Denne Jesus-Jensen har ett kall, att stoppa all biltrafik eftersom 

människor dör i trafikolyckor. De andra i staden ser ner på Jensen men Albert 

berättar senare att han ofta pratar med honom och tycker att han har en poäng även 

om han uttrycker sig på ett underligt och dramatiskt sätt. "För Jesus-Jensen var 

landets bilvägar ett slagfält, betäckt med döda" (s. 123). Det är intressant att Moberg

belyser ett fakta som den moderna människan tycks ha accepterat som något naturlig

och ofrånkomligt, att hundratals människor dör i trafiken varje dag. Det är inte tal 

om utsläpp eller dålig luft, biltrafiken i sig utgör ett direkt hot mot människan. För 

att visa hur farlig biltrafiken är vill Jensen stapla alla döda ute i öknen och bygga en 

jättelik pyramid som folk får besöka för att se hur många som dör. Albert svarar att 

det är omöjligt i vårt nuvarande samhälle och kapitlet avslutas med orden: ”Jag har 
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mött stadens dåre [...] Jag har mött den ofarligaste innevånaren i Laguna Beach, en 

vis man” (s. 126). Moberg gör denne kuf till en missförstådd profet, en martyr som 

verkar galen i en galen värld. Jesus-Jensen är ett exempel på vad som händer när 

man endast försöker övertyga med logos. Jensen rabblar upp fakta och försöker 

vädja till bilisternas förnuft men blir tagen för en idiot eftersom han liknar en 

uteliggare, pratar ivrigt och avviker från normen. I deras ögon har han inget som 

helst etos, det är ingen auktoritär person och han närmar sig sina åhörare med stor 

iver och på ett aggressivt sätt. Det råder inget tvivel om att han brinner för det han 

gör men eftersom hans etos är så lågt uppfattas han som patetisk. Hans patos väcker 

fel sorts känslor, människorna blir inte intresserade utan istället irriterade och slår 

ifrån sig allt han har att säga.

6.3 Djur – Husdjur, jakt och slakt 

6.3.1 Husdjur - Den unge Albert och även Sigfrid har till en början en 

antropocentrisk världsbild. Albert berättar om deras kaniner beskriver dem som 

kaninerna som ”liv som var våra egna och som vi var djupt fästa vid” (s. 48). Den 

unge Albert utgår från att djur är något som ägs. På gården hade de kor, kalvar, får, 

svin och höns som gav dem mjölk, smör, kött, fläsk, ull och ägg (s. 48). Men för 

barnen är djuren inte nyttiga nog eftersom det är ”ledsamma djur” och de har inget 

nöje av dem. Han ställer sig likgiltig till den gamle stövaren som mest ligger och 

latar sig och inte är något lekfullt djur. Därför blir bröderna glada när de vinner en 

dräktig kaninhona som en pojke i grannbyn lottat ut. 

För första gången rådde vi om någonting levande, det var glädje i sysslor med 
levande väsen. (s. 49)

De bygger en stor kaninbur och hjälps åt att utfodra kaninhonan med vårens första 

gräs och gröna blad samt havremjöl. Två gånger om dan får hon friskt vatten i en 

ansjovisburk.

Det föreföll oss som hon trivdes i sin bostad. Hon tyckte om att lyftas i öronen. 
(s. 49)

Moberg använder de unga naiva pojkarna till att belysa att även om man menar väl 

kanske man inte tillfullo förstår sina handlingars konsekvenser. Tidigare i boken 

gjordes det klart att kaninen var av typen Blå Bäver som är den mest storvuxna av 

alla kaniner och därför kan man dra slutsatsen att kaninens vikt är påfrestande för 

öronen. Åtta kaninungar föds till brödernas stora förtjusning eftersom de då får fyra 

var. En dag finner Albert fyra av dem blodiga och livlösa. Bröderna söker efter de 

andra men hittar dem inte någonstans och Albert är utom sig av sorg. Tillslut förstår 

de att det är hunden som ätit upp dem. Den nioårige Albert gråter eftersom hela hans

världsbild rubbats; han visste inte att sådant kunde eller fick hända.

14



Vad jag rådde om, det var mitt, bara mitt, mitt eget och ingen annans och
ingen fick beröva mig det. Vad jag ägde, det skulle jag få behålla. Men
varelser som jag hade fäst mig vid, var nu plötsligt tagna ifrån mig. (s. 52)

Nioåringen har inte bara en antropocentrisk världsbild utan även en egoistisk 

föreställning om hur världen fungerar. Moberg utsätter sin karaktär för detta möte 

med döden för att låta honom lära sig en livets läxa. Sigfrid vill piska hunden, men 

fadern stoppar honom och säger att det inte tjänar något till piska hunden och 

förklarar att den bara gjort som alla hundar skulle gjort om de fått tag på färskt kött; 

de får skylla sig själv att de inte satt en ordentlig hasp på buren. Fadern är kanske 

sträng och okänslig, men som bonde förstår han hur naturen fungerar och hur man 

ska förhålla sig till den. Den går inte att resonera med, det är bara att anpassa sig. 

Som deras far har han ett stort etos och det faktum att han är bonde kan läsaren 

förstå att han har bra kunskaper om djur och natur. 

   Den unge Albert får för sig att hunden är döden själv och frågar sin bror om det är 

därför hunden blivit så gammal, far törs inte avliva den. Den kan inte dö. ”Nej! Inget

landkräk rådde över människorna. Det var människorna som rådde över hundarna” 

(s 54) skrattar Sigfrid och så ger de sig av med hunden, ett köttben och en 

potatissäck ner till bäcken. Sigfrid uttrycker sig här i dåtid, som något som varit 

bestämt sedan länge eller som han läst om. Även här kan man ana ett bibliskt tema 

där människan är kronan på verket och djuren är något tydligt underlägset. Moberg 

vill peka på något föråldrat, något som är allmänt vedertaget men som bröderna 

snart skall få anledning att betvivla. Sigfrid har för avsikt att dränka hunden för att 

visa sin bror att människan kan sätta sig över djuren och dessutom styra över liv och 

död. Albert börjar gråta och kan inte hålla i säcken medan Sigfrid letar sänke. När de

se den ynkliga ylande hunden i säcken ångrar de sig och släpper lös den.

Men det var inte döden, som han därmed hade befriat: Det var ett liv. (s. 58)

Med denna mening får hundens liv ett egenvärde, ett liv som tidigare inte varit värt 

något för barnen tar nu ett steg närmare dem själva. Hundens liv, kaninernas liv och 

människans liv är nu av liknande värde för barnen. Efter den här händelsen förhåller 

sig Albert och Sigfrid till en mer biocentrisk världsbild och ser människan som ett 

djur bland andra levande varelser även om de inte ser ett helt ekosystem.

6.3.2 Jakt. Få gånger i boken låter Moberg sin huvudkaraktär bli så engagerad och 

lycklig som under jakten. Det är en kväll då den äldre brodern motvilligt tar emot 

faderns gamla gevär och lär sig jaga morkulla.

Med alla mina sinnen på helspänn upplever jag en morkullekväll, en kväll av
glädje. Jag är med bland allt som lever, jag är själv ett av markens liv. Och jag
glömmer vårt ärende här. (s. 168)
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Far ser kräket, men håller bössan stilla. Jag viskar: Skjut…! Men i detsamma gör
jag en liten rörelse, och med ett par långa skutt är djuret tillbaka inne i snårets
gömslen.
 - En grävling, mumlar far. Jag kan int skjuta grävling mä morkullhagel. (s. 169) 

Jakten framhålls som en spännande syssla som tar människan ett steg närmare 

naturen. Moberg presenterar två sätt att förhålla sig till jakten. Antingen med en 

olustig känsla av ovilja som Sigfrid känner eller med en känsla av spänning, stolthet 

men också respekt som fadern och Albert känner. De går inte ut i skogen och skjuter

allt som lever, nej, det är en speciellt avsatt kväll. En högtid som kommer med 

ansvar. Fadern, den vane jägaren tillrättavisar den ivrige och naive unge Albert och 

vill inte skjuta en grävling med fel sorts hagel. Jakten framhålls alltså något naturligt

och tillåtet och etiskt försvarbart om det sker under ordnade och förutbestämda 

förhållanden. Tillslut träffar fadern en morkulla men de kan inte se var den landar. 

De söker efter den, mest ivrig är Sigfrid. Inte för köttets skull utan för att han inte 

vill att kullan ska lida onödigt länge. Det blir mörkt och de går motvilligt hem. 

Fadern är besviken för att de inte fick med sig något byte och Sigfrid är besviken för 

att de orsakat fågeln smärta.

Hur kände sig en fågel, som inte kunde flyga, som inte kunde bruka sina
vingar? Som en lam människa som inte kunde bruka sina ben? Ett litet
övergivet liv hade legat hela natten i sitt gömsle i skogen utan annat sällskap
än hageln i kroppen. (s 173)

Den rädsla Albert känner inför jordbävningar beskrivs på ett liknande sätt tidigare i 

boken där den gamle Albert berättar att han inte är rädd för döden, utan det som sker

strax innan döden:
.

Att vakna djupt nere i ett svar hål med kroppen sönderbruten. Ingen stråle från
dagsljuset nåt dig, inte minsta ljud från människor. Du ropar på hjälp, men
räcker ingen med din röst. Du ligger kvar dygn efter dygn, ensam med din
smärta, ur stånd att lindra den, att göra slut på den. (s. 160)

Det faktum att fågelns föreställda öde och Alberts rädsla beskrivs på liknade sätt 

skulle kunna belysa att människor och djur kan råka ut för samma sorts lidande och 

att vi därför bör undvika både mänskligt lidande och djurplågeri i så hög 

utsträckning det är möjligt. Än en gång anar vi ett biocentriskt tema hos Moberg där 

människor och djur har lika eller liknande rättigheter.

6.3.3 Slakt. Den unge Alberts far är tydligt antropocentrisk i sin världsuppfattning. 

När en av deras kor bryter ett ben proklamerar han sakligt vad som bör göras. ”Inget 

att göra åt kräket, sa far. Vi kan inte ha en ko med bara tre ben. Vi måste skicka efter

Slaktar-Jonas” (s. 141). Det görs inga större ansträngningar att lindra lidandet för 

djuret, kvigan får vänta i ladugården till nästa dag med brutet ben och sedan halta 
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fram till den plats slakten skall äga rum. För bonden är det viktigast att djuret tjänar 

människan och är honom nyttig; en halt ko gör mer nytta som mat. Det är viktigt för 

Alberts föräldrar att inget går till spillo och därför ska Sigfrid hjälpa till med att 

fånga upp blodet i en hink. Även ur bondens synvinkel så är kon trots allt betraktad 

med viss vördad och något som nästan är mänskligt och förtjänar en sista bra måltid;

Alberts mor utfodrar kvigan med gott klöverhö. ”Den allra sista gevan skulle vara av

det bästa höet” (s. 141). Genom att använda ett dialektalt uttryck som ”gevan” 

istället för givan eller utfodringen, påminner Moberg oss om att det är enkla lantliga 

människor som talar och genom att utforma meningen som en uppmaning, inte helt 

olik ett religiöst budord eller en lag ger han uttalandet en särskild tyngd. Det är som 

att en auktoritet, lagbok eller gud har bestämt att kon har rätt till det bästa höet innan

människorna tar livet ifrån den. I följande citat väcker Moberg läsarens sympati för 

kon genom att göra de vuxna oberörda för djurets lidande: 

På tre ben haltade sig kvigan fram till den plats vid lagårdsgaveln, där 
Slaktar-Jonas väntade med yxa och knivar. (s. 141)

De unga bröderna blir äcklade och besvärade och Moberg låter sina eftertänksamma 

huvudpersoner Albert och Sigfrid att ta avstånd från slakten med vämjelse medan 

deras okomplicerade föräldrar och syskon gärna äter av maten som tillagats av 

djuret. 

[J]ag hörde ännu djurets vrål i öronen. Far och mor kunde inte begripa vad 
det hade kommit åt oss: Den här palten och korven var ju så smaklig och god
mat som smälte på tungan. Det tyckte de själva, det tyckte våra systrar, det 
tyckte alla i huset (s. 143)

Men Sigfrid och jag åt bara bröd det målet. Och far sa: Vi borde inte få 
någonting alls att äta förrän vi höll till godo med det som var framsatt på 
bordet. Vi skulle läsa oss att sätta värde på födan. (s. 143) 

Att sätta värde på den föda som finns att tillgå och att inte låta något gå till spillo 

torde gå i linje med en hållbar utveckling men måste precis som jakten ske under 

ordnade former med respekt inför djuren och med så lite lidande som möjligt. 

Moberg låter den unge Sigfrid göra enkla men logiska uttalanden som han sedan 

principfast håller sig till. Han vill hämnas på hunden men känner empati för den och 

kommer fram till att han inte vill ha med. Han mår fysiskt illa när han hjälper till vid

slakten och tycker synd om kvigan så därför har han ingen lust att äta kött. 

Morkullan blir skadskjuten och blir utsatt för onödigt lidande så därför vill han inte 

skjuta någonting. Sigfrid får här verka som en naiv sanningsägare vars intentioner är

goda men världen straffar honom ändå, inte helt olikt  Jesus-Jensen.

6.4 Undergången och framtiderna – Vad händer efter katastrofen?

6.4.1 Den naturliga undergången. Hotet om undergång är en allmängiltig och 

ursprunglig trop som funnits med i människans medvetande sedan urminnes tider. I 
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Din stund på jorden är undergången inte något som vi kan undvika genom att bättra 

oss. Nej, enligt berättaren är det snarare så att apokalypsen ändå kommer tillslut, och

staden kommer att försvinna medan havet kommer att finnas kvar. Detta låter 

Moberg den åldrade Albert uttrycka med sådan självklarhet och säkerhet att det inte 

går att värja sig. Det presenteras som något ofrånkomligt och naturligt. 
.

Stadens motorröst skall tystna och spinnrockens hjul skall stanna, medan havet 
ännu fortsätter att slunga sina vågor mot stranden. En gång skall havet vara den 
suveräne härskaren dygnet om. (s. 5)

Jag bor emellan en människoskapelse och ett urelement, inregistrerad från 
födseln som en tillfällig företeelse på jorden. (s. 5)

Detta visar på en stor vördnad inför naturens krafter men också en förlorad tilltro på 

människans förmåga att förvalta jorden. Detta tema presenteras igen genom en aktiv 

metafor där Moberg låter havets vågor släta över de märken som människan lämnat 

efter sig: 

Där jag nyss har gått fram sköljer vågsvallet bort mina fotspår, fyller igen
hålorna i sanden, jämnar till och utslätar sanden. Strax skall intet öga se
märkena efter de steg, som jag tog alldeles nyss. (s. 124)

6.4.2 Apokalypsen och människans framtid. En tydlig bild av undergångstropen 

återfinns i kapitlet Albert och Mrs. Boles, ägarinnan till en drugstore, diskuterar 

kärnvapen på tal om de vätebombsprovsprängningarna som nyligen gjorts. Mrs. 

Boles menade att de människorna som arbetade med kärnvapnen betedde sig som en

självmordskandidat som bara fortsatte att köpa in och lagra revolvar även om en 

enda skulle räcka för att göra jobbet. På det svarar Albert: ”Det är just för vår 

säkerhets skull, som mal lagrar medlen till vår undergång” (s. 21). Mrs. Boles, som 

presenterats som mycket beläst inom filosofi tycker att det är sannolikt att 

människan kommer att utplånas före år 2000. Genom att ge Mrs. Boles ett epitet 

som beläst inom filosofi ökar Moberg hennes etos och trovärdighet. Att låta en 

trovärdig karaktär presentera undergången som något annalkande och närvarande 

skapar en känsla hos mottagaren av att något måste göras snabbt. Albert som är 

bokens berättare har stort etos eftersom han är intresserad av historia och har 

förklarat att han ville bli historiker. Han har läst mycket och kommit fram till 

människan måste vara det mest ”seglivade av alla djur” (s. 23).

Hon har genom sin existens genomlidit en mängd djävulskap och drabbats av
oerhörda katastrofer. Men hon hade överlevt, förökat sig och uppfyllt jorden, så
att den inte längre kunde föda sin befolkning. Därför gissade jag att någon del
av mänskligheten skulle uthärda även ett kärnvapenkrig. (s. 23)

Här blir det tydligt att Moberg är mycket medveten om befolkningsökningnen och 

problemet med att mätta jordens stigande population. Detta problem är inte något 

som håller Albert vaken om nätterna eller som han grubblar över. Nej, det han fruktar 
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mest är direkt kopplat till hans person. Den åldrade Albert har börjat att oroar sig för 

jordbävningar. När som helst kan naturkrafterna förstöra den ordning och sortering 

av resurser vi försökt skapa i städer eller byar. En morgon blir han väckt av en liten 

jordbävning som skakar om hans möbler, orolig springer han ut ur hotellet för att inte 

ha något tak över sig som skulle kunna falla ner på honom. Han upptäcker snart att 

det bara var ett litet skalv. Ett långt stycke beskriver hur rädd han är och vad som går 

sönder under skalvet, allt bygger upp mot detta avslut:

I en byggnad i gammelspansk stil vid gatan såg jag ett par män i arbete med
sönder-sprängda fönster. En liten jordstöt ger främst sysselsättning åt
glasmästarna. (s. 159) 

Citatets sista mening är ett exempel på människans vilja att göra det bästa av 

situationen, även när naturen tycks arbeta mot oss och jorden bokstavligt talat 

rämnar under våra fötter så lyckas vi slå mynt av saken. Utan att gå in på detaljer om

hur Albert verkligen ställer sig till glasmästarnas företagsamhet kan man ana en 

cynisk ton, eftersom Albert tidigare gjort klar att han ogillar livet som affärsman. 

Genom att låta jordbävningen och skräcken mynna ut i ett antiklimax skapas en 

känsla av att glasmästarna och de andra människorna är naiva som rycker på axlarna

åt naturkatastrofer och fortsätter sin vardag som inget hänt. De låter inte rädslan för 

framtiden komma i vägen för livet i staden på samma sätt som Albert och Sigfrid 

som barn inte låter rädslan för helvetet komma i vägen för livet på landet.

   I slutet av romanen är hotet om undergången i högsta grad närvarande. Den 

åldrade Albert går en promenad längs stranden och ser stora militärflygplan flyga 

över honom. 

Flygplanen har de yttersta dagarnas vapen i sina lastrum, stridsladdade vapen är
beredda ombord, kärnvapen. De svävar över mig med förintelsen och slutet i sitt
innandöme. Apokalypsens ryttare rider sina vingade hästar i skyn. (s. 230)

Genom att göra en liknelse mellan kärnvapenladdade stridsplan och apokalypsens 

ryttare håller Moberg upp ett varningens finger som för att säga att den undergång 

och det helvete som religionen så länge varnat oss för nu är här – och det är vi själva

som skapat den.

6.5 Rotadhet – Din plats på jorden

6.5.1 Resor. Ett centralt tema i boken är längtan efter där man hör hemma. Albert 

har sökt ett helt liv efter någonstans att trivas, han har lämnat karriärer, äktenskap 

och bostäder bakom sig utan framgång. Albert har rest mycket och menar att syftet 

med en resa är att ta sig till en plats men i hans fall var det inte en plats på jordklotet 

som han sökte efter och att han var snarare på flykt från sina tankar.

Och hur många gånger i mitt liv har jag inte flyttat och bytt bostäder! Men en 
förflyttning av min kropp här på jorden löser inga problem åt mig. (s. 7)
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Alla dessa resor och sökandet efter en plats på jorden har fått honom att snudda vid 

en insikt, en insikt som han också vill fly ifrån. Albert berättar att han bott så länge i 

Laguna att han känner igen människor som han ser på trottoaren och ibland samtalar

med mötande som han inte känner. Det har blivit hans nya boning där han lever och 

trivs. Det är knappast en slump att Moberg placerar honom på ett hotell vid namn 

Eden men Albert är deprimerad över att hans ungdomsdagar är förbi och kan inte 

tillfullo njuta av den moderna lustgårdens frukter.  Albert säger att han mycket väl 

kunde ha tänkt sig att fortsätta med sina resor, om hans ekonomiska ställning inte 

ändrats men nu har han inte råd och ork att resa längre. Någon klimatskuld eller oro 

över flygplanens eller båtarnas utsläpp nämns inte, vilket heller inte är underligt 

eftersom idén om att utsläpp från transportmedel skulle vara skadligt för luften inte 

var etablerad på 1960-talet och än mindre idén om att avgaserna skulle kunna 

påverka klimatet.

   

6.5.2. Bekvämligheter och civilisation. Den åldrade Albert förklarar att han 

planerar att leva ett anspråkslöst liv på hotell med bara de allra nödvändigaste 

bekvämligheterna.

[J]ag känner mig mer hemmastadd här i mitt rum på Eden än i de stora, 
bekväma hus, där jag har bott: Ju mindre min boning är, desto bättre känner jag
varje fläck av utrymmet. Med en bostads utsträckning i kvadratmeter växer 
innevånarens ensamhet. (s. 7)

Eden hotel är avsett för gäster, som inte gör anspråk på någon lyx, men det 
fyller måttliga krav av bekvämlighet. (s. 40)

Det berättas att frukost ingår i rumspriset och att lunch och middag kommer att ätas 

billiga restauranger samt att hans ägodelar ”inskränkts till det oumbärligaste” (s. 41).

Ett litet hushåll gör säkerligen av med mindre resurser och en hushållskassa som inte

räcker till lyx torde också vara mer miljövänlig så det är fullt möjligt att hämta 

ekologiskt och resursbesparande inspiration ur det första citatet. Albert brukar även 

luncha på restaurangen Mexican Food som drivs av ”den gode bluffmakaren” 

Cabrillo som gör reklam för sin restaurang genom att utge sig som ättling till 

Kaliforniens Kolumbus (s. 119). Cabrillo mässar om att när Kalifornien under första 

hälften av 1800-talet tillhörde Mexiko var det paradiset på jorden, ett paradis som 

efter hundra år av amerikanskt styre numer liknar ett helvete (s. 120). Albert tror inte

att Kalifornien någonsin varit ett paradis och börjar tala om urinvånarna. 

Det oskuldsfulla naturtillståndet hos urinnevånarna, indianerna, var inte något
lyckotillstånd, sett ur vår synpunkt. (s. 120) 
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Det är intressant att Moberg försöker ge Albert ett objektivt synsätt som försöker 

överblicka både urtida och nutida människors sätt att leva men Albert, bokens 

berättare, fortsätter ändå med en mer subjektiv beskrivning av urbefolkningens kost. 

Det skulle inte locka oss att leva de gamla indianstammarnas liv. Deras föda
till exempel bestod av osmakliga djur, som de förtärde i rått tillstånd. Skunk,
råttor, insekter, ödlor ormar och andra reptiler. [...] Spanjorerna införde
civiliserade matvanor här i landet. (s. 120)

Här ser vi ett exempel på en tydlig olustkänsla eller rädsla inför det ursprungliga och

den vilda naturen. Albert hyser stor tilltro till det idylliska Laguna men tar avstånd 

från indianernas primitiva levnadssätt. Kultur och civilisation framhålls som något 

som bör aktas högre än ett ”oskuldsfullt naturtillstånd”. Genom att låta sin 

huvudkaraktär ställa sig tveksam till den amerikanska urbefolkningens livsstil går 

Moberg emot många ekokritikers uppfattning om den ursprungliga naturmänniskans 

sätt att leva i harmoni med naturen som en dygd och ett självändamål vilket går i 

linje med Garrards tes om att  utvärdera och kritiskt granska  även ursprungliga och 

naturnära kulturer (2012, s. 145).

6.5.3 Ett med naturen. Vad det gäller Alberts ungdom berättas det om hur de båda 

bröderna fiskade i bäcken och åt smultron som växte kring stubbarna i skogen. De 

äter sig mätta på fisken och bären men har inga planer på att samla in fler bär än vad 

de orkar äta eller låta fisken kastas bort eller förfaras.  

Vi låg och trallade och sjöng och kände oss fria som de vilda liven i skogen. 
(s. 83)

Pojkarna ingår snarare i skogens ekosystem än utmanar eller rubbar det. Här ges en 

bekymmersfri bild av hur pojkarna trallar och njuter, de behöver inte anstränga sig 

för att passa in i skogen utan har en lika naturlig plats där som resten av de vilda 

djuren.

Vi manade fram oändliga möjligheter som världen bjöd oss. Vi drömde fram 
dem till oss på gläntan, det var bara att ta för sig: Allt det här finns för dig! (s.
85)

Pojkarna är väldigt hoppfulla inför framtiden och längtar efter allt som de kan tänkas

vara med om. De ser fortfarande världen ur en starkt antropocentrisk synvinkel och 

uppfattar det som att världen är skapad för människan. 

6.5.4 Rofylld istället för rotad. Mot bokens slut försöker den ångerfulle och 

deprimerade Albert att ge sig själv handfasta råd för att skapa sig en nytt och hållbart

synsätt på sin tillvaro.
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För du är så skapad, att du inte kan höra samman med någon eller något. 
Därför: sök inte någon ro utanför dig själv! Du är född som en sprucken varelse,
en människa som inte kan bli hemmastadd någonstädes på jorden. (s. 199)

Du skall göra det enda som återstår dig: Du skall godtaga emigranten och 
försona dig med honom. Förlåt honom att han levat i den villfarelsen att 
förflyttningar av din kropp kunde hjälpa dig här på jorden! (s. 200)

I Alberts fall existerar boningen och rotadheten inte som en plats; det är en 

sinnesstämning. Det är endast när man nåt denna ro, att trivas med sig själv, som 

man kan bli lycklig och känna sig rotad. Ännu längre fram i boken anar man att 

Alberts far, som tidigare mest beskrivits som en pragmatisk och fåordig man som 

jäktar och utför gårdens sysslor, faktiskt levt med en sådan sinnesstämning. 

”Under ett långt livs arbete vid jorden hade han på nära håll följt grödorna från
grodden och axningen fram till mognandet och bärgningnen. Han hade sått ut
sädeskornet, han hade sett det spira, grönska och gulna och tröskas och till sist
krossas mellan kvarnens stenar. Han hade sett djuren födas, växa upp, gödas
och ledas fram till slaktaren. Med den naturens kretsgång som han under alla
sina bondeår upplevat omkring sig, hade han blivit förtrogen. Under ett långt
liv hade han följt förloppet, han godtog det: Det förhöll sig en gång så, och det
kunde inte vara annorlunda. Då återstod det bara att finna sig. Och han hörde
själv till det hela, han skulle också försvinna och bli till stoft. Det var så enkelt
- det var bara att förlika sig.”
(s. 223–224)

 

Det är Albert som vid sin fars dödsbädd återger ett mer  ekocentriskt förhållningssätt

till bondens liv än vad som tidigare beskrivits i boken. I bokens början handlade det 

mycket om djur som tjänar människan och sysslor som man tvingas göra för att 

överleva men i och med den här sammanfattningen av faderns liv är det tydligt att 

bonden själv är en del av ”naturens kretsgång” och det är också något som han är 

tillfreds med. Lägg märke till hur Moberg använder sig av erlebte rede för att låta den

lärde Albert beskriva faderns liv eftersom det inte är realistiskt att den fåordige 

bonden skulle uttrycka sig så vältaligt. Moberg låter Albert sätta ord på bondens 

innersta tankar som annars skulle behöva beskrivas med fåordiga dialektala 

meningar som visserligen skulle upplevas som realistiska men där budskapet skulle 

gå förlorat.  Meningen: ”Det förhöll sig en gång så, och det kunde inte vara 

annorlunda. Då återstod det bara att finna sig”, visar på hur svårt det var att bryta 

familjetraditioner förr i tiden. Den som föddes på en bondgård blev bonde eller 

dräng och det fanns inte så mycket annat att välja på. Alberts far tillhör en äldre 

generation som är uppfostrad med sträng kristen lära som uppmanar till ett enkelt 

och dygdigt liv och som lovar att hårt arbete och gudfruktigt leverne belönas i livet 

efter detta. Albert, som föddes precis vid sekelskiftet tillhör den generation som 

börjar bli mer medveten och nyfiken på den stora världen eftersom det först då blev 

möjligt för enkelt folk att ta sig någonstans och bli något annat än sina förfäder. 

22



7 AVSLUTANDE DISKUSSION

De retoriska grepp, möjliga bakomliggande budskap samt de metaforer som

återfinns i det insamlade materialet som jag ansåg mest relevanta för min 

frågeställning kommer nu att diskuteras här i uppsatsens avslutande diskussion. 

7.1 Ekokritiska metaforer

7.1.1 Skogens ogräs - ”Slutligen kommer skogens ogräs till heders”, (s 17) säger 

Albert om enbusken apropå den sedvänja som säger att en avliden släktings 

farstubro skall smyckas med vackra enar. Albert förklarar att gemene man ser enen 

som onödig och dålig på att tjäna människan men han själv gillar den och det öl hans

mor gör av den. Enen fungerar som en metafor för hur vi försöker rensa bort allt ur 

naturen som inte passar oss och att vi istället bör hitta ett sätt att även nyttja det 

oönskade. Hellre det än fåfänga försök att utrota ogräs och därmed naturens 

mångfald. Senare i boken återkommer Albert till enbusken och säger uttryckligen att

han vill likna den. 

”[B]ackarnas särling, den kärve och envetne som inte kan utrotas, inte kuvas 
eller tuktas. Enbusken i hembygdens hagar har stått mig nära, som en släkting,
den ende jag har velat likna.” (s. 198) 

Här fungerar enbusken som en metafor för en rebell, någon som går sin egen väg 

men liknas också vid en släkting, någon som man har en nära relation till och vill 

inspireras av.

   

7.1.2 Endast jättekaktusar överlever torkan - De ensamma glimrande 

jättekaktusarna i Kaliforniens ökenlandskap (s. 9) fungerar som en metafor för att 

endast de starkaste överlever och kan på så sätt varna oss för att frammana 

situationer där endast jättarna blir kvar; vi ska alltså inte förvärra den torka och de 

klimat-förändringar som redan sker. 

   

7.1.3 Fisken med den gyllene ringen - Romanens kanske starkaste metafor 

återfinns i kapitlet där Albert återberättar en sommar då de unga bröderna fiskar i en 

av bäckens många höljor, småsjöar, där Sigfrid får syn på en stor fisk som han 

misslyckas med att fånga vilket får honom att skrika och svära av frustration men 

hans ilska förvandlas till en förväntansfull iver och han blir närmast besatt av att 

fånga fisken. Hela sommaren försöker Sigfrid fånga fisken, utan framgång. Han får 

heller aldrig reda på vad det är för sorts fisk utan kallar den bara för ”fisken med den

gyllene ringen”, eftersom han ibland kan se hur snärjan som fastnat i ryggfenan 

glänser i solskenet (s. 90). Denna bild av den svårfångade fisken är ytterligare ett 
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exempel på naturen som något gåtfullt och som driver människan att söka svar. 

”Sigfrid kunde ha kommit hem med en kruka full med smågäddor och ålakusor, om 

han hade velat. Men det brydde han sig inte längre om” (s. 90). Moberg låter fisken 

med den gyllene representera en människas drömmars mål. Kort efter att Sigfrid 

givit upp sina försök att fånga fisken berättas det istället om hur han ger sig ut i 

världen för att hitta ett yrke. Hans drömyrke och karriär är direkt jämförbara med 

hans dröm om att fånga den stora fisken. På det sätter använder sig Moberg av 

bytesdjuret som en metafor för yrkeslivet. 

   

7.1.4 Livet är en fiskefångst - Moberg förtydligar sin metafor genom att låta den 

åldrade Albert berätta för läsaren att han nöjt sig med de små fiskarna i livet. 

”Jag tog småfisk, matnyttig och god, men inte rolig att fånga. Jag valde det 
bekvämaste bytet, det som krävde den minsta ansträngningen. Nu är fisketiden
förbi och det återstår mig endast att betrakta fångsten som den blev.” (s. 99) 

Förutom att detta citat fångar essensen av hela romanens tema så är den intressant ur

ett ekokritiskt perspektiv. Skall vi gå den bekvämaste vägen eller ska vi sikta mot 

mer svåruppnåeliga mål för utvecklingens skull? Sigfrid förespråkar den senare och 

även Albert önskar att han valt en mer utmanande väg för att på så sätt få ett bättre 

liv. 

   

7.1.5 Människan liknas vid ett vilt djur - Jag tycker att det är viktigt att komma 

ihåg att människan själv ingår i ekosystem men eftersom vår förmåga att påverka vår

omgivning är mycket större än andra arters måste vi göra medvetna och 

genomtänkta val som bibehåller en balans som är gynnsam för både människor, djur 

och växter. Det finns många sådana bilder i romanen bland annat en liknelse där 

bröderna beskrivs som att de kände sig ”fria som de vilda liven i skogen” (s. 83) och

”han hörde själv till det hela (s. 224) om när fadern ser på skörden och boskapen.

   

7.1.6 Fotspår försvinner i sanden - Det vi kan trösta oss med om vi utrotar oss 

själva är att havet och andra levande organismer kan fortsätta att existera vilket 

Moberg gör klart i sin metafor med havsvågorna som fyller igen Alberts fotspår med

betydelsen: ”tiden läker alla sår” eller ”havet överlever människan” som begreppslig

metafor. Det är också denna bild som återfinns i romanens allra sista mening: ”Tätt 

efter mig kommer vattnet och fyller hålen efter min fot i sanden” (s. 231). Detta tolkar

jag inte som en uppmaning att göra vad som faller oss in och agera helt utan 

konsekvenstänk eftersom vi ändå är dömda, jag utläser snarare en vilja att väcka 

läsarens intresse att skjuta upp undergången och stäva efter att ordna ett bekvämt 

och hållbart liv, något som Albert inte helt lyckats med eftersom han berättar att hans 
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ekonomi inte räcker till att bo på hotellet så länge han hade hoppats. Det gäller 

således att ordentligt planera och hushålla med sina resurser annars riskerar man att 

försvinna likt ett fotsteg i sanden.

7.2 Retoriskt övertygande

Om vi lägger metaforerna åt sidan vill jag nu diskutera några retoriskt övertygande 

grepp som jag anser kan användas i dagens samhälle för att uppmärksamma miljöhot

eller utpeka på icke hållbar utveckling. Hos Mobergs missförstådda domedagsprofet 

Jesus-Jensen är det inte avgaser från bilar som utgör ett direkt hot, utan det faktum 

att tusentals människor dör i trafiken varje dag. Kanske kan det vara det mest 

effektiva sättet att uppnå förändring, att peka på något som utgör ett direkt hot mot 

den enskilde individen snarare än att prata om osynliga gaser som kommer att utgöra

ett allmänt hot senare. 

   Det kan vara ett medvetet val av Moberg att göra huvudkaraktären orkeslös och 

likgiltig för att istället väcka läsarens engagemang till liv. När Albert beskriver sin 

besvikelse över att hans barndoms marker förändras har han varken hopp om att 

markerna skall återställas till sin forna glans eller ork att ens bli arg över det faktum 

att allt är förändrat. Han beskriver sig själv som ett spöke, en gengångare som inte 

kan göra något annat än att se på hur allt det han en gång älskade försvinna (s. 16). 

Jag tror att när läsaren upptäcker att huvudkaraktärens reaktion uteblir försöker hon 

istället fylla i de känslomässiga luckor som bildats och tänka sig in i hur hon själv 

hade reagerat i samma situation, förhoppningsvis på ett mer engagerat och 

förhoppningsfullt vis.

   Mobergs metod tycks vara att sakligt redogöra över vad som sker och endast ge 

vaga antydningar på hur man bör ta ställning till det som skett för att långsamt leda 

läsaren mot budskapet eller åtminstone i budskapets riktning. Boken talar således till

en början inte till sin läsare med den befallande ton som Alberts föräldrar eller den 

predikande morbrodern. När Mobergs två huvudkaraktärer väl tar ställning gör de 

det med absolut övertygelse, men det är först efter att ha blivit utsatta för en 

auktoritär persons etosargument, vilka huvudpersonerna tar ställning emot genom att

uppleva något som skakar om dem känslomässigt vilket i sin tur får dem att 

presentera logosargument som lett fram till ställningstagandet. Ett exempel på detta 

är bydgdepredikantens predikan om helvetet som upprör åhörarna till tårar och 

tråkar ut bröderna vilket leder dem till slutsatsen att det är bättre att varsamt njuta 

den naturen som finns än att ägna sig åt en kolossal oro för ett eventuellt efterliv.

   Bokens existentiella tema mynnar ut i att Albert försöker trösta sig själv med

fraser som ”Men av alla slag av självplågeri är ångern det meningslösaste.”(s. 45) och 

”sök inte någon ro utanför dig själv!” (s. 199) och slutligen ”Förlåt honom att han 
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levat i den villfarelsen att förflyttningar av din kropp kunde hjälpa dig här på 

jorden!” (s. 200). Verklig lycka och tillhörighet kan alltså uppnås var än på jorden 

man befinner sig, det handlar bara om att använda närmiljöns resurser på ett så bra 

sätt som möjligt som inte äventyrar kommande generationer eller andra organismers 

hälsa. 

  Albert förklarar att målet med hans fortsatta liv är att fortsätta att leva på ett så 

drägligt vis som möjligt så länge han orkar vilket kanske skulle kunna fungera som 

ett motiv för hela mänsklighetens fortsatta existens, nämligen att göra det bästa av 

situationen. För att säkerställa att hela mänskligheten skall kunna leva drägligt och 

länge här på jorden krävs det att vi talar om och låter media och litteratur uppvärdera

ekologiskt försvarbara livsstilar för att på så sätt bidra till diskursen om hållbar 

utveckling. Eller med den döde broderns ord: ”Slarva inte bort det! För nu är det din 

stund på jorden!” (s. 85). 

8 SAMMANFATTNING 

Analysen och diskussionen har resulterat i bilder, budskap och ekokritiskt 

intressanta metaforer som besvarar frågeställningen om hur naturen gestaltas i Din 

stund på Jorden samt hur människorna förhåller sig till den. Den modernistiske 

arbetarförfattaren Moberg skildrar den vilda naturen på ett sakligt och många gånger

positivt sätt utan att det för den sakens skull blir ett enda romantiskt förhärligande. 

Hos Moberg kan naturen vara en vacker plats och ett paradis för människorna men 

också en övermäktig urkraft som ställer sig fullkomligt likgiltig till människornas 

vilja och önskningar. Detta märks i de stilgrepp Moberg använder sig av i samband 

med möten med naturen. Ett hav kan svalka och pigga upp men också slå dig blodig 

mot vassa klippor eller dränka dig. En enbuske kan ge dig enbärsöl eller inspirera dig 

att gå din egen väg likt en enveten släkting – men sticker dig om du försöker 

omfamna den. Huvudkaraktärerna tycks gradvis mogna och växa ifrån en naiv 

antropocentrisk världsbild mot en mer biocentrisk som åtminstone har respekt för 

andra organismer och ifrågasätter grymhet mot djur. 

   Livet på gården som kanske skulle beskrivas som en idyll hos andra författare är 

långt från perfekt och skildras som en plats för arbete, en miljö där människan jobbar

hårt för att bruka naturen och där föräldrarna enligt gamla seder förhåller sig till djur

på ett antropocentriskt sätt som gör att huvudkaraktärens bror förbannar livet på 

bondgården och det lidande som både tama och vilda djur utsätts för. Albert väljer 

en mellanväg och har förståelse både för fadern som är bonde och jägare och för 

djurvännen och drömmaren Sigfrid. Jakt, slakt och arbetande boskap presenterar 

som etiskt försvarbart om det sker under ordnade former. 

   I analysen och diskussionen har även uppsatsens andra frågeställning om hur 

Moberg  använder retoriska grepp i samband med teman som kan tolkas som 
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ekokritiskt intressanta besvarats och resulterat i en hel del ekokritiskt användbara 

metaforer. I boken ges det försiktiga antydningar om hur författaren anser att läsaren 

bör ta ställning till det som sker i berättelsen vilket går i linje med det Anne 

Odenbring varnar för om att ekokritik inte får bli simpel propaganda för en 

ekologisk livsstil. (Schulz red. 2007, s. 3 – 4). Moberg skriver inte någon på näsan 

utan leder långsamt läsaren mot budskapet eller åtminstone i budskapets riktning 

genom etos, logos och patosargument ibland kryddade med metaforer som har tydlig

koppling till naturen.

   Man kan slutligen konstatera att det finns ekokritiskt intressanta teman i Din stund 

på jorden där naturens krafter spelar en väsentlig roll och karaktärerna rättfärdigar en

vilja av att ta för sig av naturen men helst under kontrollerade och planerade former.

Relationen mellan människa, djur och natur återfinns i metaforer och uttryck som

leder läsaren i en riktning mot ett ansvarstagande och respektfullt förhållande till

naturen.
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