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Abstract: ”The Seal-shape Drags the Skin – On Nature in Aase
Berg’s Early Poetry”
The aim of this study is to describe how nature is portrayed in swedish poet and critic Aase
Berg’s two earliest poetry collections, Hos rådjur (1997) and Mörk materia (1999), and how it
relates to notions of humanity, culture and civilisation. The concept of ”nature” is
problematized in a short survey of how it has been used by and critizised in ecocritical
literary theory, which is used as the main theoretical framework for this survey, with an
emphasis on selected theoretical concepts by Donna Haraway. As a methodological starting
point, ”nature” is tentatively defined as ”that which does not let itself be subsumed under
the human, culture or civilisation”, and this definition is contrasted with how the concepts
are handled in the texts.
The investigation shows that the relationship of nature to the human is a fundamental
theme that provides a structure for both poetry collections. In Hos rådjur, wild nature takes
the shape of a ”raw” animal that seems to threaten the human characters. In Mörk materia
the threat to humanity comes from matter itself, matter that is dark and unruly. The
nature/culture relationship is complex and continuously evolving, with several different and
mutually exclusive possibilities being explored in the poems. Berg’s poetry has often been
characterised as transcending boundaries, and metamorphoses and dissolution of
boundaries between humans, animals and other organisms are abundant in the two poetry
collections. Despite this, the study demonstrates how dualistic notions of nature and culture,
body and spirit, are upheld throughout the texts.

Keywords: Aase Berg, poetry, ecocriticism, nature, nature/culture-dualism, Donna Haraway.
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Inledning
Aase Bergs sjätte diktsamling Liknöjd fauna utkom 2011. Det är en brännande satir över den
nyliberala hegemonin, en diktsamling ”där borgerligheten träder fram som en grupp
dyslektiska hönor med smak för hierarkier och särskrivningar”, som Sverker Lenas skriver i
sin recension i Dagens Nyheter.1 Även om den samtidspolitiska karaktären hos dikterna är
viktig så upptar skildringen av djur och natur en kanske ännu mer central plats i boken, vilket
understryks både av titeln och av omslagsbilden som är en detalj ur en skolplansch av Max
Richter och föreställer daggmaskar som gräver gångar i jorden.2 Förutom de dyslektiska
hönorna i ”Höns Kören” stiftar läsaren bekantskap med en uppsjö av djur ur den svenska
faunan, från människans ”sällskapsdjur” på bondgården till vildlevande rådjur och ödlor,
ilskna dammtussar och krypplor som schattlar förbi. Bortom bondgårdens trygga hägn ligger
”Den stora objektiva ödsligheten”, och någonstans därute finns också den mystiska Ingen.3
Att skriva om djur och natur är inte något nytt för Aase Berg, även om en flytt från
Stockholm till Njutånger i Hälsingland verkar har aktualiserat tematiken inför skrivandet av
Liknöjd fauna.4 Sedan debuten 1997 med Hos rådjur5 har Bergs texter myllrat av sälar och
marsvin, lemurer, muränor och allehanda andra livsformer och organismer. Djuren är mer än
färgstarka statister, de är centrala aktörer i en problematik som jag uppfattar som
grundläggande för Bergs författarskap: frågan om människans förhållande till naturen. I en
text ursprungligen publicerad 2001 ger författaren och kritikern Berg uttryck för sin syn på
naturen. Hon betonar att naturen både har en kulturellt skapad sida och en ”materiell” sida
som lever sitt eget liv, oberoende av människan:
Sedd som effekt istället för som skäl, som verkan och inte som orsak, är naturen bara en tunn
hinna över den krälande irrationaliteten. Som dess motpol kan man se ”miljön”, en social
uppfinning där människan har makten att förgöra det vilda eller låta det leva, och där naturen
förvandlas till husdjur.6

1

Sverker Lenas, ”Aase Berg: ’Liknöjd fauna’, Dagens Nyheter, 2011-11-01. Tillgänglig på
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/aase-berg-liknojd-fauna/ hämtat 2014-12-03.
2
Aase Berg, Liknöjd fauna: dikter, Stockholm: Bonnier, 2011.
3
Ibid. s. 9.
4
Jonsson, Erik, ”’Landsbygden sinar aldrig’ – Erik Jonsson i samtal med Aase Berg”, i Provins (Piteå) 2012(31):2,
s. 27-29.
5
Berg, Aase, Hos rådjur: prosadikter, Stockholm: Bonnier Alba, 1997.
6
Aase Berg, ”Bortom foderplatsen” i Uggla, Stockholm: Bonnier, 2009b, s. 229.
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Berg lånar uttrycket ”foderplatsen” av poeten Robert Ståhl, för att beteckna ”[n]ågra av de
sociala kategorier som utgör en villkorad trygghet och står i vägen för poesin [till exempel]
[d]en kronologiska tidsuppfattningen, kausaliteten, principen om Ockhams rakkniv (enklast
möjliga hypotes gäller) och paradoxtabut – alla är de uttryck för ett socialt, möjligen också
patriarkalt, seende.”7 I artikeln diskuterar hon ett antal samtida svenska lyriker utifrån hur
de förhåller sig till foderplatsen och dess motsats, den ”rabiata och våldsamma, eller kanske
bara

enigmatiskt

frånvända”

naturen,

som

står

för

”det

asociala

tillståndets

förutsättningslöshet, […] den början före början där ingen har hunnit fingra på och förutfatta
begreppen.”8
Syftet med denna uppsats är därför att utreda vilken roll naturen spelar i Aase Bergs
tidigaste verk Hos rådjur och Mörk materia,9 utifrån frågan om hur ”naturen” förhåller sig till
föreställningar om ”mänsklighet”, ”kultur” och ”civilisation”. Användningen av begreppet
natur kommer att problematiseras i uppsatsens teori- och metoddel.

Tidigare forskning
Den tryckta sekundärlitteraturen om Aase Bergs författarskap är, vid sidan av kritik,
recensioner och intervjuer i dagspress och tidskrifter, i stort sett begränsad till Åsa Beckmans
Jag själv ett hus av ljus: 10 kvinnliga poeter från 2002. Beckman ägnar ett av kapitlen åt en
personligt hållen introduktion till Bergs författarskap med fokus på Hos rådjur och Forsla
fett.10 Beckmans text refereras därför till i de flesta av de uppsatser om Berg som skrivits
under 2000-talet. Beckman diskuterar det ”perversa” och ”monstruösa” i Hos rådjur utifrån
den psykoanalytiska teorin om abjektion:
Att Aase Bergs poesi är obehaglig har att göra med att den saknar gränser. […] På
innehållsnivån låter hon djur, människor och natur glida in i varandra på ett vidrigt sätt och
man blir varse hur outhärdligt det är för den mänskliga hjärnan. I hennes poesi blir läsaren
medveten om i hur hög grad tänkandet bygger på gränser och kategorier och system […]11

Beckman läser det som att Berg ”avsiktligt söker sig till” den abjektala fasen som ett sätt att
”aggressivt och envist” utmana samhällets föreställningar och kulturens ”nedärvda motvilja
7

Ibid. s. 230.
Ibid. s. 229.
9
Berg, Aase, Mörk materia, Stockholm: Bonnier, 1999.
10
Berg, Aase, Forsla fett: dikter, Stockholm: Bonnier, 2002.
11
Åsa Beckman, Jag själv ett hus av ljus: 10 kvinnliga poeter, Stockholm: Bonnier, 2002, s. 116.
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mot detta gränslösa och upplösta tillstånd.”12 Utöver Beckmans bok har även Johannes
Göransson författat en artikel om Aase Bergs groteska poetik i relation till den svenska
välfärdsstaten, som ingår i antologin Transnationalism and resistance: Experience and
Experiment in Women’s Writing,13 men denna bok har inte gått att få tag på inom ramen för
vad som är rimligt vid skrivandet av en kandidatuppsats, och har inte heller bedömts vara
särskilt relevant för uppsatsämnet.
Den akademiska forskningen om Aase Bergs författarskap är även den tunnsådd, men
växande. Det saknas ännu avhandlingar, men en handfull uppsatser har skrivits på kandidatoch magisternivå. ”i Haren Kosmos” av Sofie Nordenhaag är en närläsning av Forsla fett med
fokus på graviditetstematiken, och ligger således utanför denna uppsats tema och
avgränsning.14 Lisa Gidlöfs ”Den perversa naturen pågick alltjämt” är av större relevans
eftersom den behandlar Hos rådjur, som läses genom Julia Kristevas teori om abjektion.15
Den kan dock kritiseras för att använda sig av abjektionsteorin alltför hårt, stundtals med
bristande förankring i Bergs texter, och med den genomgående svagheten att det inte
klargörs vilket subjekt det är som antas känna abjektion inför Bergs bildspråk – perspektivet
tycks växla på ett mycket otydligt sätt mellan läsaren, ett implicit diktsubjekt och författaren
själv (!). Om naturens förhållande till det mänskliga har Gidlöf inte mycket att säga.
Daniel Sjölin är författare till två uppsatser om Aase Bergs författarskap. ”I mörko
lande” är en i mitt tycke väl genomförd tolkning av dikten ”Aniara” ur Mörk materia, genom
en jämförelse med den uppenbara intertext som utgörs av Harry Martinsons Aniara.16 Sjölins
magisteruppsats ”Ty alla står vi ensamma vid randen av Valpurgis råmande svalg” är en
tematisk läsning av Bergs två första diktsamlingar, med tyngdpunkten på Mörk materia, och
utgår i enlighet med undertiteln från ”Gaston Bachelards tankar om den materiella fantasin

12

Ibid.
Johannes Göransson, ”’Antibody’: Aase Berg’s Grotesque Poetry and the Swedish Welfare State”, i Adele
Parker och Stephenie Young (red.), Transnationalism and resistance: Experience and Experiment in Women’s
Writing, Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2012, s. 69-89.
14
Sofie Nordenhaag, i haren Kosmos: Havandeskapet som tema i Aase Bergs Forsla Fett, C-uppsats, Uppsala
Universitet, 2004.
15
Gidlöf, Lisa, Den perversa naturen pågick alltjämt: En analys av Aase Bergs diktsamling Hos Rådjur utifrån
Julia Kristevas teori om abjektion, C-uppsats, Uppsala Universitet, 2009.
16
Daniel Sjölin, I mörko lande: Om Aase Berg, Harry Martinson och Aniara, C-uppsats, Uppsala Universitet,
2000.
13
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och de fyra elementen”.17 Sjölin kommer stundtals in på tematik av relevans för vår
frågeställning, såsom motsättningen mellan jaget/identiteten och den fysiska materien,18
men han gör en helt apolitisk, estetisk läsning av diktverken som, kanske i väl hög grad, är
trogen författarens egna uttalanden om sina dikter och konstnärliga process. En annan brist i
Sjölins magisteruppsats är att den helt struktureras utifrån det teoretiska perspektivet, och
inte erbjuder en läsning av dikterna och de tematiska elementen i relation till diktsamlingarna som helheter.
En helt annan ingång till Bergs diktning har Tim Berndtsson, som i sin magisteruppsats
”Stilbrottning” undersöker stilbrottet ”som retoriskt grepp och poetisk princip” hos Berg och
tre andra moderna svenska poeter.19 Berndtsson koncentrerar sig på Bergs verk från Forsla
fett till Liknöjd fauna, och blir särskilt intressant när han förbinder Bergs språk och stilistiska
egenheter med ideologi och kritik av ”det marknadsliberala samhället”.20 Berndtsson ser i
Bergs poetiska stil en ”ovilja att erkänna sammanhang hos de stilarter den hämtar termer
ifrån och aktualiserar”21 och kopplar detta till Bergs uttalade position som outsider: ”Enbart
genom att på något vis symboliskt ställa sig utanför föremålet för kritik (i Bergs fall:
kapitalismen, patriarkatet, normalitetsnormerna) kan kritiken legitimera sig som ’äkta’. […]
Genom suggestionen att uppleva de stilistiska brotten såsom brott mot olika normkoder, blir
de samtidigt brott mot en förstådd politisk diskursivitet.”22
Slutligen har vi den uppsats om Bergs diktning som ligger närmast ämnet för vår
frågeställning, nämligen Sofia Robergs magisteruppsats ”Ingen förstår varandra: Om
poetiska framställningar av djur i Aase Bergs Liknöjd fauna”, från 2014.23 Roberg analyserar
hur djuren framställs i Liknöjd fauna med stöd i en idéhistorisk kontextualisering av
begreppen djur och natur, samt i de teoretiska fälten animal studies och posthumanism.
Roberg menar att gränsöverskridandena mellan människa, djur och natur är helt centrala för

17

Daniel Sjölin, Ty alla står vi ensamma vid Valpurgis råmande svalg: En läsning av Aase Bergs diktning utifrån
Gaston Bachelards tankar om den materiella fantasin och de fyra elementen, Magisteruppsats, Uppsala
Universitet, 2001.
18
Ibid. s. 31.
19
Tim Berndtsson, Stilbrottning: Om stilbrott som figur, funktion och tendens i modern svensk poesi – Werner
Aspenström, Kristina Lugn, Katarina Frostensson, Aase Berg, Magisteruppsats, Uppsala universitet, 2012, s. 1.
20
Ibid. s. 71.
21
Ibid. s. 78.
22
Ibid. s. 79.
23
Sofia Roberg, Ingen förstår varandra: Om poetiska framställningar av djur i Aase Bergs Liknöjd Fauna,
Magisteruppsats, Lunds Universitet, 2014.
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Bergs författarskap,24 och gör i sin inledning en bra sammanfattning av Bergs politiska
ståndpunkt med stöd i författarens kritik och essäer:

Bergs syn på naturen och miljöproblemen [verkar] vara tätt sammanflätade med en kritik av
kapitalismen och marknadsekonomin. Bergs texter är också präglade av hennes feministiska
hållning, men hon positionerar sig också medvetet emot den ekofeministisk [sic] tradition som
mystifierar kvinnan och naturen och upprätthåller en slags kvinnlig essens. Hon förhåller sig
också kritisk till den breda miljörörelsen [sic] syn på naturen som en vacker bakgrund eller ett
idealiskt samspel mellan individer utanför den mänskliga kulturen. Som titeln på Liknöjd fauna
antyder, har Berg istället ett skeptiskt och i viss mening negativt, eller negerande,
förhållningssätt till naturen. Hon värjer sig konsekvent mot dikotomin naturligt-artificiellt […]25

Robergs frågeställning ligger nära den här uppsatsens syftesformulering, även om hon alltså
nöjer sig med att undersöka Liknöjd fauna och inte går in på Bergs tidigare produktion. Hon
har också ett lite snävare fokus genom att hon primärt koncentrerar sig på framställningen
av djur och inte på naturen i stort (även om hon också tar in detta bredare perspektiv), samt
en delvis annorlunda teoretisk ingång genom animal studies.

Teori och metod
”[T]he most fundamental question of all for green studies [is] that of the relationship between
the non-human and the human.”26

Med vår frågeställning faller det sig naturligt (!) att utgå från ett ekokritiskt perspektiv.
Ekokritiken är dock inte särskilt enhetlig som teoribildning, och jag kommer därför i detta
teoriavsnitt att ta upp några olika sätt att problematisera människans förhållande till sin
fysiska omgivning, till växter och djur, miljön och ekosystemen, som har varit viktiga inom
det ekokritiska fältet.27 Mitt teoretiska urval är anpassat efter vad som förefallit användbart
för den aktuella frågeställningen vid läsningen av Bergs texter, och jag lägger därför särskild
vikt vid Donna Haraways perspektiv och begrepp. För en sammanfattande översikt på
svenska över ekokritisk litteraturteori hänvisas läsaren till kandidatuppsatsen ”På gröna

24

Ibid. s. 11.
Ibid. s. 16.
26
Laurence Coupe, ”Introduction” i Laurence Coupe (red.), Green Studies Reader – from Romanticism to
Ecocriticism, New York, NY.: Routledge, 2000, s. 119.
27
Scott Slovic, ”Ecocriticism: Containing Multitudes, Practising Doctrine”, i Laurence Coupe (red.), Green
Studies Reader – from Romanticism to Ecocriticism, New York, NY.: Routledge, 2000, s. 161.
25
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stigar – En vandring i det ekokritiska landskapet” av Helena Miranda.28 Efter denna korta
genomgång lägger jag fram en egen tentativ definition av naturbegreppet, för att ha något
att utgå ifrån i min undersökning av de aktuella texterna. Viktigt är att denna definition inte
får förutbestämma läsningen; i undersökningen ingår att klargöra vilka gränsdragningar och
kategorier som texterna själva arbetar med, med hjälp av de perspektiv och begrepp som
diskuteras i teoriavsnittet.
En grundläggande del i det ekokritiska projektet är att kritisera den dualistiska
världsåskådning som präglar den västerländska kulturen, där kultur och natur står i
hierarkisk motsättning. Kulturen associeras med förnuft, manlighet, själ, mänsklighet och
civilisation, och naturen med kvinnlighet, kroppslighet, emotionalitet, det icke-mänskliga och
det primitiva.29 Kulturens överordning över naturen är som synes starkt kopplad till
patriarkala och koloniala/rasistiska diskurser. I Naturalized Woman and Feminized Nature
skriver Kate Soper om hur dessa förbindelser ger avtryck i båda riktningarna:
If women have been devalued and denied cultural participation through their naturalization,
the downgrading of nature has equally been perpetuated through its represenation as
’female’. […] [N]ature is allegorized as either a powerful maternal force, the womb of all
human production, or as the site of sexual enticement and ultimate seduction.30

Soper manar den ekologiska rörelsen till kritisk självreflektion kring dess diskurs om
”naturen”.31 Att okritiskt tala om en natur med ett eget inneboende värde som måste
bevaras riskerar att legitimera konservativa ideologier och förtryckssystem, samtidigt som en
ensidig syn på naturen som enbart en social konstruktion eller kulturell representation inte
är tillräcklig.32 Hon menar att det är viktigt att hålla isär idén om naturen och den materiella
verkligheten, även om vi endast får tillgång till den senare medierad genom kulturen:
It is true that we can make no distinction between the ’reality’ of nature and its cultural
representation that is not itself conceptual, but it does not justify the conclusion that there is

28

Helena Miranda, På gröna stigar – En vandring i det ekokritiska landskapet, Kandidatuppsats, Södertörns
Högskola, 2012.
29
Coupe, 2000, s. 119.
30
Kate Soper, ”Naturalized Woman and Feminized Nature” i Laurence Coupe (red.), Green Studies Reader –
from Romanticism to Ecocriticism, New York, NY.: Routledge, 2000, s. 141.
31
Kate Soper, ”The Idea of Nature” i Laurence Coupe (red.), Green Studies Reader – from Romanticism to
Ecocriticism, New York, NY.: Routledge, 2000, s. 124.
32
Ibid. s. 123-124.
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no ontological distinction between the ideas we have of nature and that which the ideas are
about.33

Samtidigt poängterar hon att naturen för den sakens skull knappast kan betraktas som
oberoende av den mänskliga kulturen. ”In our own time the human impact on the
environment has been so extensive that there is an important sense in which it is correct to
speak of ’nature’ as itself a cultural product or construction.”34
Donna Haraway tar hjälp av cyborgen för att problematisera natur-kultur-dikotomin:
”En cyborg är en cybernetisk organism, en hybrid av maskin och organism, en den
samhälleliga verklighetens varelse såväl som en fiktiv varelse.”35 Även om cyborgfiguren
hämtas ur Science Fiction-genrens berättelser så menar Haraway att vi alla är ”chimärer,
teoretiserade och uppdiktade hybrider av maskin och organism; vi är kort sagt cyborger.
Cyborgen är vår ontologi; den ger oss vår politik”.36 Våra kroppar skapas och omformas av
kommunikationstekniker och biotekniker, vilket får konsekvenser för våra sociala
relationer.37 I cyborgsamhället är naturen och kulturen omarbetade: ”den ena kan inte
längre vara den resurs som den andra exploaterar eller införlivar.”38 Haraway skriver att
cyborgmyten handlar om ”överskridna gränser, verkningsfulla sammansmältningar och
farliga möjligheter vilka progressiva människor kan utforska som en del av det politiska
arbete som måste göras.”39 Med cyborgmyten som ledstjärna kan ”de naturaliserade
identiteternas hierarkiska dualismer” kastas om och förskjutas.40
Cyborgpolitiken är kampen för språket och kampen mot den perfekta kommunikationen, mot
den enda koden som översätter all mening perfekt, fallogocentrismens centrala dogm. Det är
därför som cyborgpolitiken framhåller bruset och förespråkar föroreningen, och fröjdas över
de illegitima föreningarna mellan djur och maskin.41

33

Ibid. s. 124.
Ibid.
35
Donna Haraway, ”Ett Cyborgmanifest: Vetenskap, teknik och socialistisk feminism i slutet av 1900-talet”, i
Apor, cyborger och kvinnor: att återuppfinna naturen, övers. Winberg, Måns, Eslöv : Brutus Östlings bokförlag
Symposion, 2008a, s. 186.
36
Ibid. s. 187.
37
Ibid. s. 203.
38
Ibid. s. 188.
39
Ibid. s. 192.
40
Ibid. s. 216.
41
Ibid. s. 217.
34
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Cyborgen är ett exempel på en figuration42 som erbjuder en ”hybrid- och processontologisk
förståelse av natur och kultur som intimt och oskiljaktigt sammanvävda”43 – en slags konkret
gestaltning av det som Haraway föredrar att benämna ”naturkultur”. En annan av Haraways
figurationer är ”sällskapsarter”,44 som lyfter fram mänskliga och icke-mänskliga subjekts
”samtillblivande” (becoming with), det vill säga ”hur subjekt, både mänskliga och ickemänskliga, blir till i relation till varandra”.45 Människor och babianer är exempel på sådana
sällskapsarter:
[Positionerade] i samma situerade historia, positionerade i naturkultur i vilken alla aktörerna
blir till genom en relationsdans, som inte börjar ur ingenting, inte ex nihilo, utan fullbordas
genom mönstren som bildats genom parternas stundvis berörda, stundvis skilda arv som både
föregår och är samtida med detta specifika möte. Alla dansarna omformas genom mönstren de
iscensätter. Sällskapsarternas temporaliteter tillgodoser alla möjliga samtillblivanden, inklusive
den heterogena skala av evolutionär tid som gäller för alla, och andra möjliga rytmer som
kommer med dessa sammanväxta processer.46

Haraway kritiserar även den traditionella synen på agens och aktörskap som förbehållet
människan (den vite mannen). Som ett led i ett feministiskt betonat kunskapsteoretiskt
projekt konstaterar hon följande:
”Det vita kapitalistiska patriarkatet” […] förvandlar allting till en resurs för tillgodogörande, i
vilken ett kunskapsobjekt i sig till slut bara är ett material för den vetandes makt, eller
handling, att skapa. Här både garanterar och förbättrar objektet den vetandes makt, men all
status som aktör i kunskapsproduktionerna måste nekas objektet.47

Haraway föreslår istället en epistemologi baserad på ”en doktrin om förkroppsligad
objektivitet som förenar de paradoxala och kritiska feministiska vetenskapsprojekten:
42

”En kroppslig form av gestaltning. […] Ett affirmativt analytiskt grepp inom feministisk teori för att hålla fram
positiva alternativ. Figurationen fungerar som ett index över frigörande eller förtryckande relationer.” Se
Cecilia Åsberg, Martin Hultman & Francis Lee, ”Posthumanistisk ordlista”, i Cecilia Åsberg, Martin Hultman &
Francis Lee (red.), Posthumanistiska nyckeltexter, Lund: Studentlitteratur, 2012b, s. 206.
43
Cecilia Åsberg, ”Donna J. Haraway: den motvilliga posthumanisten”, i Cecilia Åsberg, Martin Hultman &
Francis Lee (red.), Posthumanistiska nyckeltexter, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 48.
44
Cecilia Åsberg, Martin Hultman & Francis Lee, ”Möt den posthumanistiska utmaningen”, i Cecilia Åsberg,
Martin Hultman & Francis Lee (red.), Posthumanistiska nyckeltexter, Lund: Studentlitteratur, 2012a, s. 35.
45
Åsberg et al., 2012b, s. 213.
46
Donna Haraway, ”Sällskapsarter”, övers. Cecilia Åsberg, i Cecilia Åsberg, Martin Hultman & Francis Lee (red.),
Posthumanistiska nyckeltexter, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 66.
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feministisk objektivitet innebär helt enkelt situerade kunskaper.”48 Detta förutsätter ett
brott med ”[d]et vita kapitalistiska patriarkatets” exploaterande syn på kunskapsobjektet,
och kräver istället ”att kunskapsobjektet framställs som en aktör och agent, inte som en
projektionsskärm eller en grund eller en resurs”.49 Haraway ansluter sig därför till det
ekofeministiska projektet att ge ”en version av världen som aktivt subjekt”. 50 Hon föreställer
sig världen som ”en slagfärdig aktör” (witty agent), med ett ”oberoende sinne för humor”,
något i stil med Coyoten eller Trickstern i vissa amerikanska ursprungsfolks myter.51 Denna
betoning av ”icke-mänsklig agens” delar Haraway med många teoretiker inom den löst
sammansatta teoribildning som går under beteckningen posthumanism.52 I en avslutande
kommentar skriver hon:
Jag vill översätta de ideologiska dimensionerna av ”fakticitet” och ”det organiska” till en
ohanterlig entitet vid namn ”materiell-semiotisk aktör”. Denna otympliga term är avsedd att
belysa kunskapsobjektet som en aktiv, meningsengagerande axel i den kroppsliga
produktionens apparat, utan att någonsin antyda att sådana objekt är omedelbart närvarande
eller, vilket är samma sak, att de slutgiltigt eller på egen hand bestämmer vad som kan räknas
som objektiv kunskap vid en särskild historisk tidpunkt.53

Haraways förening av natur och kultur i naturkultur, och hennes ”naturaliserande” av
tekniken har kritiserats av Jhan Hochman, som argumenterar för att hålla natur och kultur
åtskilda som koncept i en slags separatism som går att jämföra med det strategiska
hävdandet av en kvinnlig eller svart identitet för att undvika att gamla förtryck perpetueras
efter upplösandet av köns- eller ”ras”-kategorierna:
Green cultural studies and human culture would do well to ensure that plants and animals are
granted separateness, independence, and liberation […] before mucking about too much with
forced fusions and coalescences. Otherwise it is nature who/that will suffer most by this
shotgun marriage with culture(s) made monstrous by thousands of years of naturalized
atrocities against plants, animals and elements.54
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Jhan Hochman, ”Green Cultural Studies” i Laurence Coupe (red.), Green Studies Reader – from Romanticism
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Som framgått av den teoretiska diskussionen så långt varierar synen på naturen och
naturbegreppet kraftigt även inom det ekokritiska fältet. Detta gör vår analys av hur
”naturen” skildras i Aase Bergs verk problematisk redan innan den påbörjats, särskilt med
tanke på att det inte sker någon uttrycklig kategorisering av vad som är ”natur” i dessa
poetiska texter: i den mån naturen förekommer i texterna så är det i gestaltad form, inte
som sådan benämnd (ordet förekommer någon enstaka gång i diktsamlingarna). För att veta
vad det är vi vill undersöka måste vi således själva ge begreppet ”natur” en preliminär
definition och avgränsning, även om vi med detta inte förutsätter att Bergs texter använder
sig av samma gränsdragningar – detta blir en del av undersökningen.
Eftersom frågeställningen rör hur ”naturen” förhåller sig till föreställningar om
”mänsklighet”, ”kultur” och ”civilisation” måste naturen i denna undersökning definieras
som något annat än detta, och vi föreslår därför tentativt att naturen definieras som ”det
som inte låter sig inordnas i det mänskliga, i kulturen eller civilisationen”. En fördel med
denna definition är att den inte förutsätter en viss essens: såväl djur, som växter, kroppar,
berg, landskap och rymd kan falla in under naturbegreppet, utan att låsas fast där, då
begreppet också är transformativt, så att när kulturen lyckas med sitt "inordnande" så
övergår det som tidigare varit natur till att inlemmas i kulturen.
Att avskilja naturen från kulturen och det mänskliga är förstås problematiskt, vilket
diskuterats i större detalj ovan, men hur eller om detta sker i texterna återstår alltså att
undersöka. Några ytterligare frågeställningar med utgångspunkt i den ekokritiska
problematiseringen av naturbegreppet kan hjälpa till att vägleda undersökningen så att den
inte avgörs på förhand av hur naturbegreppet har bestämts:


Hur väl åtskilda är ”naturen” och ”det mänskliga”? Vilka gränszoner finns? Finns det
blandformer – cyborger, hybrider eller liknande, som destabiliserar kategorierna?



Hur inverkar det mänskliga på naturen, och naturen på det mänskliga? Finns agens i båda
riktningarna eller är den förbehållen mänskliga aktörer? Hur tar den eventuella ickemänskliga agensen sig uttryck?
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Analys
Hos rådjur
Introduktion
I denna uppsats analysdel kommer vi att i tur och ordning undersöka naturtematiken i Hos
rådjur och Mörk materia, i första hand utifrån temats funktion i de respektive
diktsamlingarna, som vi ska se är av central betydelse. Hos rådjur är en liten kvadratisk bok,
med ett omslagsfotografi som föreställer grodyngel eller någon annan liten amfibisk
organism i ett gulgrönt grumligt vatten. Som undertiteln anger består samlingen nästan
uteslutande av prosadikter, trettio till antalet och uppdelade på sex kapitel med egna titlar.55
Även om dikterna i varje kapitel tycks höra ihop tematiskt så finns det inte någon tydlig
övergripande struktur på det sätt som det gör i Mörk materia (vilket vi ska se senare). Det
som ger diktsamlingen en enhetlig form är istället ett grundläggande motiv eller tema som
berörs av de flesta av dikterna, och som är nära förknippat med det obehagliga bildspråk
som utmärker diktsamlingen. Det handlar om titelns ”rådjur”: inte rådjur i ordets vardagliga
bemärkelse utan, som Berg förklarar i en intervju, om ”råa djur”.56 Jag kommer för tydlighets
skull att skriva ”rå-djur” med bindestreck när jag syftar på den senare betydelsen. I det
följande kommer vi att undersöka hur rå-djuret gestaltas i Hos rådjur och analysera hur
denna ”figuration” förhåller sig till människan och till ”naturen”. Sidhänvisningar till Hos
rådjur kommer i detta avsnitt av uppsatsen att anges inom parentes i texten.

Rå-djurets anatomi
Dikten ”Vattenbottnar” skildrar något av en ur-situation i Hos rådjur. I diktens nu befinner vi
oss vid tingens yta: ”Här är lysande grönt – ljuset, droppar, fladder, spegling, / springor av
strålljus och lättnad mellan oroliga lövverk.” (s. 12) Det är ljust och harmoniskt lugnt, men vi
blir snart varse att det under ytan av tingen döljs något som vill komma ut, något som hotar
den fridfulla ordningen. Ytskiktet är farligt tunt och förmår snart inte längre hålla stånd för
det inneslutna rå-djuret som vill ge sig till känna:
Grenen har en skorpa. Innanför rinner lymfan / sakta och söt. Det är farligt: skalytan är kanske
tunnare / än läpplarvens genomlysta silkeshud. Det andas ur ett / litet hål en varelse av glasljus
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Berg, 1997.
Madeleine Grive, ”I rådjurets blick”, i 10TAL 2013:12/13, s. 27.

14

utan jordisk form; det lyser / fram genom en hinna av salivsekret. Här hänger också / ormen
röd över grenen; han har människoögon och följer / rådjurets rörelser med lugn blick. Men
inom kort ska / strålen störta sig ut ur grenen. […] Inom kort / ska hinnan giftet brista. Inom
kort ska ögonsafter rinna / ut över träansiktet, medan gräset mals till frömjöl mellan /
rådjurskäkarna. (s. 12)

Om det finns en grundläggande konflikt i Hos rådjur så är det mellan ytornas betryggande
sken och det inre, vilda rå-djuret. Rå-djuret strävar efter att bryta igenom hinnornas och
ytlagrens hämmande inneslutning, medan ”yt-världen” månar om att hålla sig intakt så att
skenet kan upprätthållas och rå-djuret förbli dolt. Om den tidiga dikten ”Vattenbottnar”
endast förebådar rå-djurets frambrytande i världen så är detta ett etablerat faktum i
merparten av dikterna, där vi får lära oss mer om rå-djurets anatomi och sätt att vara.
Den mest slående bilden av rå-djuret presenteras i dikten ”Sälrubbning”: ”Sälköttet
lossnade långsamt. Kroppklumparna / klängde sig mot varandra – bakom dem sögs degen
igen. / Varelser utan armar och ben hade samlats längs den / leriga missfallsflodens
stränder.” (s. 33) Formen hos en säl – en stor, köttig ”kroppklump” utan extremiteter eller
andra utstående detaljer – fångar det ”råa djuret” som en odefinierad degig köttmassa: det
som blir kvar när ytskiktet, huden och alla artspecifika drag skalats bort. ”Sälformen”
används också flitigt i dikterna för att denotera rå-djuret. På andra håll framhålls rå-djurets
”myllrande” uppenbarelse: i ”I marsvinsmörkrets hjärta” är det blodtörstiga marsvin som
”kravlar på / varandra som spindlar”, (s. 16) och i ”Vråth ormsmidd” representeras rå-djuret
av en veritabel ormgrop. (s. 44)
Rå-djuret framställs som en autonom kraft, en naturkraft som är svår eller omöjlig att
tygla. Ofta verkar rå-djuret ge uttryck för en slags subjektslös agens, som i dikten ”I lerans
hemska land” där ”en ond och mörk häst” rusar fram genom det leriga och ödelagda
landskapet med diktjaget på ryggen: ”Det red sig en ond häst längs den onda floden i lerans /
hemska land.” (s. 14) Senare i dikten heter det också att ”Vi red oss” och ”Han red / mig” (s.
14), men formuleringen ”Det red sig” upprepas fem gånger, och det sammantagna intrycket
blir att varken diktjaget eller hästen är aktörer i egentlig mening. Ridandets subjekt är ett
opersonligt ”Det”, som dock drar uppmärksamheten till sig mer än i en sats som ”Det snöar”
genom att verbet ”rida” gjorts reflexivt. Insisterandet på ridandets konstruerade subjekt
tolkar jag som att rå-djuret i dikten inte är den onda hästen per se, utan finns i det otyglade
ridandets handling.
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Grundläggande karaktärsdrag hos rå-djuret är våldsamheten och avsaknaden av
hämningar. De blodtörstiga marsvinen i ”I marsvinsmörkrets hjärta” har redan omnämnts.
För det flyende diktjaget gäller det att äta eller ätas: ”Nu kommer / de och tar oss! Nu
öppnar de oss, nu sväljer de oss med / sina skära köttorgan. Nu älskar jag dig och nu fruktar /
jag dig, och nu kavlar jag äntligen ut din marsvinskropp / på bakplåten.” (s. 16-17) I
långdikten ”Snigelbörd” framstår kannibalismen som ett på samma gång förväntat beteende
i en rå och våldsam ”natur” och ett beteende framkallat av svåra yttre omständigheter:
Safterna i gräset hade / slocknat och det var upp till varje varelse att söka näring / där den
ännu fanns. Små gnagare vräkte sig skriande / över varandra, små sniglar sög brosket ur andra
sniglar. / Den perversa naturen pågick alltjämt. // Han kunde äta av flickan och hade så gjort
under vissa / särskilt desperata dygn. (s. 36)

Dikten är en berättelse som kretsar kring två antropomorfa gestalter, ”Vaxflickan” och
”Hannen”, utlämnade åt varandra och med endast en liten hytta som skydd mot ett landskap
som verkar närma sig sammanbrott, där ”Isarna sprängde och råmade och bröts” och
”Fjällen satt en aning lösa”. (s. 34) Vaxflickan tycks åtminstone inledningsvis ha sitt rå-djur
inneslutet, även om det sägs att ”Sälformen vände sig / innanför den sköra hudhinnan” (s.
36) och hennes kontroll över rå-djuret tidvis verkar svikta. Hos Hannen verkar rå-djuret
däremot ha brutit fram på allvar – att han kallas ”Hannen” snarare än ”mannen” är ett
tecken på att han är mer rå-djur än ”mänsklig”, och han ger prov på rå-djurets fulla
våldsamhet, inte bara genom att kannibalisera på Vaxflickan utan även i vad som ser ut som
en beskrivning av en våldtäkt: ”Flickan låg bakåtbruten med ansiktsmunnen / särad, och han
sänkte de röda organen mot henne. […] I detta / körtlarnas flämtande mörker där flickan
hetsade / hetsade. I denna sniglarnas mörkröda, bistra natt.” (s. 36-37) Våldet mot
Vaxflickan fortsätter även senare i dikten: ”Våldet bröt fram ur hans hårda / händer. Men
där fanns ingenting i hennes kropp som / tog emot”. (s. 37-38) Om våldet i vissa fall
motiveras av den bistra kampen för överlevnad, så framstår det oftare som totalt
meningslöst.

Människan och rå-djuret
Människans förhållande till rå-djuret är komplext, som redan framgått av de hittills citerade
exemplen. Rå-djuret framstår som en delaspekt av människan, människans ”omänskligare”
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sida, hennes natur, som ofta ligger dold under den mänskliga ytan, men som utövar ett
avgörande inflytande över människans liv – ”Sälformen släpar skinnet” heter det i ”Djupt
inne i stenen” (s. 53) – och ibland bryter fram genom huden och helt tar över människan. I
de flesta av dikterna upplevs rå-djuret som skrämmande och hotfullt av människorna, men i
dikten ”Jag gick mig ut i norr” utforskas istället den lockelse som rå-djuret kan utöva såsom
varande något bortom det mänskliga. Diktjaget lockas ut i natten, mot det okända och vilda:
Jag gick mig ut i norr mot ropet, följde det röda spåret / in genom midnatt […] mot värken /
mot brunsten mot källan, där vi aldrig åter vänt tillbaka. / Adrian kanske jagade. Jag hade sett
honom: vit i / ansiktet, naken, på knä krypande. Han bar en harunge / i käften, var smetig av
dess blod (s. 60)

I vildmarken finns Adrian, förvildad och rå-djurslik. Diktjaget är som förtrollad där hon går
och släpar sitt vita nattlinne mellan mörka rådjursvatten och genom gläntor ”där nattångor /
stod mig höga omkring”, för att slutligen ge sig åt naturen: ”där lät även jag till sist och mörk
av sav mig / röras.” (s. 60) Rå-djurets rop är svårt att motstå: det utövar sitt inflytande över
människan ömsom med locksång, ömsom med tvång.
Genom diktsamlingen prövar människorna olika sätt att bemöta rå-djurets hot mot
deras mänskliga identitet. I ”Vi trär upp ödlor” skildras ett sådant försök av människorna att
bevara sin mänsklighet genom att göra djuren till objekt. Diktens personer ”ska plocka ödlor;
vi ska / trä upp ödlor på en lång stark gifttråd” (s. 61) och lägga dem i mönster, ”vid
vaxflickans kropp där hon sover”. (s. 61) Djuren behandlas rituellt, som smycken, döda ting,
yt-objekt utan inre liv. Denna hantering av djuren är ett sätt att föra dem ur naturen, bort
från rå-djuren: inte att göra dem mänskliga men att inordna dem i det mänskligas sfär.
Ritualen avbryts tvärt: ”Då! Då! Ser vi en av dessa blodkorpar med knippen av / ödlor i mun.
Det har hänt. Hur ska vi nu kunna leva? […] För vi ska inte längre hämta ödlor nu.” (s. 61)
”Blodkorpen” plockar inte ödlorna för att trä dem på tråd och använda dem som smycken,
utan står för rå-djurets våldsamma logik där det gäller att ”äta eller ätas”. Människornas
försök att inordna ödlorna i det mänskliga misslyckas, och detta innebär i förlängningen att
människans fortsatta existens är hotad: hur ska de kunna leva i den vilda och farliga
”naturen” om de inte längre kan skydda sig mot den genom att domesticera den?
Ett radikalt annorlunda förhållningssätt gestaltas i ”Hjortväv” som ingår i kapitlet ”Inuti
hjorten”. Istället för att deaktivera rå-djuret genom att göra det till ett objekt försöker
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diktjaget här ta kommandot över rå-djurs-varat genom att identifiera sig med en hjort. Detta
innebär en svår balansgång: diktjaget måste navigera hjorten mellan bergmassivets branter
utan att falla, och samtidigt undvika att helt smälta samman med hjorten.
Hjortväven är tunn. Jag bär försiktigt som ett moln / i händerna. Men hjärtat råmar inifrån, så
högt, och mina / lungor piper. Det är farligt, men jag får inte, får inte / springa nu […] jag
undrar / hur jag ser ut men vågar inte röra vid huden med mina / giftiga, redan förstörda
fingrar […] jag kan känna att min vackra, höga hals är sned. Jag ser / min handled blå, tunn,
nervös. (s. 54-55)

I den senare dikten ”Hjortskalv” visar det sig att denna fragila förening varit omöjlig att
upprätthålla i längden. Hjortens inre förblir oåtkomligt för människo-jaget och blotta
försöket från diktjaget att ta kontroll över denna ”natur” som inte låter sig behärskas verkar
vara vad som framkallar sprickbildningen som åter separerar hjorten från diktjaget:
Jag har rört / mig vid hjorten, jag har fäst mina fibrer vid den dansande, / svåra hjorten. […] Det
lyser i hjorten, det lyser i hjorten, det lyser djupt / inne i hålrumshjorten! Nu häver sig blodytan
sångytan! / Det skälver genom jag och hjorten. Fibrerna värker i min vassa gräns. Nu rämnar
nu bryter den smärtsamma / hjorten. Nu brister och blottas jag och hjorten – (s. 63)

Om ”Hjortväv” och ”Hjortskalv” handlar om diktjagets misslyckade försök att tämja rå-djuret
genom att ingå i en förening med det, så skildrar dikten ”I marsvinsgrottan” ett ännu mer
katastrofalt misslyckande för diktjaget i kampen mot rå-djuret. Sjölin, som diskuterar denna
dikt ganska ingående, läser marsvinsgrottan som en livmoder, en mage och samtidigt en
förmultningsstation.57 Han menar att dikten rör vid ”något ytterst centralt i Bergs diktning:
ätandet och kräkningarna. […] Människan blir det hon äter och hon äter dem hon älskar”.58
Att människan i dikten blir det hon äter är något jag vill framhålla i min läsning av denna dikt,
utan att göra det till en allmängiltig dogm. Dikten beskriver en scen i en grotta sedd ur
diktjagets perspektiv, med tre huvudsakliga aktörer: marsvinen, systern och diktjaget.
Där låg marsvinen. Där låg marsvinen och väntade med / blod om mun som min syster. […] Min
syster kräktes stillsamt och / likgiltigt, det rann sakta ur hennes slöa mun utan att / hon rörde
en enda nerv. […] Och jag var trött / i hela magen av degfärs och marsvinslimpa och visste / att
de skulle hämnas på mig. (s. 13)

57
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Sjölin, 2001, s. 35-36.
Ibid. s. 36.
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Hela scenen är som ett fruset ögonblick, alla aktörerna är passiva i väntan på att marsvinens
hämnd skall braka loss. Både marsvinen och människorna ligger och har ont, är uppsvällda,
kräks och är trötta, de verkar vara proppmätta efter att ha frossat på varandra. Som vi har
diskuterat tidigare är rå-djurstemat förbundet med tematiken om yta och insida. Marsvinen i
dikten är inte några gulliga husdjur: det blodtörstiga rå-djurs-marsvinet har kommit ut ur sin
bur, och hotar att ta ut sin våldsamma hämnd på diktjaget och systern (kanske en hämnd för
barnets hårdhänta hantering av sina husdjur?). I detta sammanhang tolkar jag diktjagets
förtäring av ”degfärs och marsvinslimpa” som ett försök att föra tillbaka rå-djuret till insidan,
att dämpa dess farlighet genom att åter omsluta det, svälja det. Strategin är dock dömd att
misslyckas, eftersom just det hämningslösa, våldsamma ätandet är ett av rå-djurets mest
karakteristiska beteenden (som vi diskuterat tidigare). Genom att äta (som ett) rå-djur blir
diktjaget själv rå-djur. Diktjaget och systern förs så in i naturens kannibalistiska förruttnelselogik, och marsvinen har fått sin hämnd.
Som vi har sett i dessa exempel slutar alla människans försök att handskas med rådjuret i misslyckande – antingen det gäller att distansera sig från det, ta kontroll över det
eller sätta det i förvar. Ett måhända mer konstruktivt förhållningssätt skymtar fram i dikten
”Sälrubbning”, som vi redan har berört ovan. Dikten ingår i kapitlet ”Sälbunden”, och här
verkar diktjaget ha accepterat sin ”sälform”. Hon ser sig inte som skild från de andra
”[k]roppklumparna” vid missfallsflodens leriga stränder: ”Vi väntade – jag låg / också där och
hade känslor i hullet.” (s. 33) Det verkar vara en eftergift åt nödvändigheten, för rådjurstillvaron är sannerligen inte den enklaste. Den lilla sälkolonin är utlämnad åt elementen
i vad som liknar en pågående ekologisk katastrof:
Sälköttet lossnade långsamt. […] Den stora frukten / föll rutten, sälbakelser krossades. Något
flöt sakta / där på ytvattnet, och molnet gled trögt ovanför. […] Jag försökte livnära fostret i
famnen genom att kräkas / upp lök. Molnet öppnade slapphålet och lät nederbörd / falla. Vi
väntade. Fiskar flöt upp. Bakom oss slöt sig / degen långsamt. (s. 33)

Här ser vi också hur människan-som-rå-djur och den utsatthet som en sådan kropps-tillvaro
för med sig är fundamentalt sammanbundna med moderskapet och kvinnokroppen hos
Berg. Denna tematik skulle i sig motivera en hel egen undersökning, men jag vill ändå
diskutera den i korthet utifrån dikten ”Broskdygnet”. Denna dikt kan läsas som en
beskrivning av den kvinnliga reproduktionscykeln, från menstruationen över förlusten av
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”oskulden”, graviditeten och slutligen förlossningen. De kroppsliga processer som framställs
är starkt negativt laddade, smutsiga och äckliga:
Det kommer svart blod. Ur det där hålet. […] Vi har cancer idag. Jag har en kropp, den skriker i
/ trädet, ur hålet mitt i det vita. […] Mekanismen / har upphört, köttet hänger blekt på kroken
och har / slutat göra motstånd. […] Man föds ur kloaker, ur den otäcka degen bortom / gott
och ont. Det luktar spöken, det luktar slappkött, / det luktar moderkaka och uran. Det kommer
svart blod. Det bubblar av sumpgas och diarréer. (s. 24-25)

Åsa Beckman tar upp förlossningsscenen i ”Broskdygnet” som ett exempel på den
obehagliga gränslöshet som hon menar är utmärkande för Bergs poesi, och som hon
associerar till den psykoanalytiska teorin om abjektion.59 Det som Beckman talar om som
”skräcken för sammanblandning” menar jag handlar om att den mänskliga kroppen här helt
har tagits över av sin determinerande rå-djurs-natur.60 Människans kamp mot rå-djuret inom
sig har upphört, men inte för att gränsen mellan rå-djur och mänsklighet har upplösts, utan
för att diktjaget har förlorat förmågan att höja sig över sina basala kroppsfunktioner. Detta
är moderskapets fasa. Ur ett ekofeministiskt perspektiv skulle man kunna kritisera Berg för
att här i likhet med den patriarkala traditionen ”naturalisera” kvinnan, men det bör
framhållas att även manliga diktpersoner förlorar kampen mot sina rå-djur i andra dikter,
exempelvis Hannen i ”Snigelbörd” och den namnlöse mannen i ”Räv”, (s. 21-23) och jag vill
snarare hävda att Berg genom att fokusera sin rå-djurs-tematik kring moderskapet
framhåller kvinnans upplevda biologiska determinism som en del av ett allmänmänskligt
fenomen.

Rå-djuret som natur
Som framgår av vår analys så långt sammanfaller rå-djuret mer eller mindre med vår
definition av naturen som ”det som inte låter sig inordnas i det mänskliga […]”. Dikotomin
mellan naturen och det mänskliga upphävs aldrig i Hos rådjur, även om rå-djuret tar större
plats än människans kultur. Det mänskliga skildras framförallt indirekt, men finns tydligt
representerat i exempelvis ”Vi trär upp ödlor”, vilket vi har diskuterat. Samtidigt som
naturen är tydligt skild från kulturen är människan i högsta grad en del av naturen: hon är
innerst inne ett rå-djur, styrd av nyckfulla och våldsamma drifter och begränsad av biologin
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och naturkrafterna. Det är långt från Haraways optimistiska syn på möjligheterna till
”samtillblivande” mellan arter inbegripna i samma ”naturkultur”. Människans kultur och
civilisation är i bästa fall en yta som täcker över rå-djursnaturen, men som aldrig i grunden
kan förändra den eller för den delen bryta sig loss ur den.
I rå-djurets gestalt är naturen vild och farlig, autonom och oförutsägbar. Den kan sägas
inneha en sorts icke-mänsklig agens, som snarare än att vara knuten till rå-djuret som
subjekt framstår som en opersonlig ”naturkraft” som strömmar genom världen utan tydligt
upphov, en kraft som rå-djuret förkroppsligar men saknar inflytande över. För människan att
ge efter för sin rå-djursnatur vore liktydigt med att utsätta sig för elementen och de blinda
naturkrafterna, och bli del av en överindividuell och skoningslös logik där födelse och död, liv
och förruttnelse bara är två faser i samma process – något hon egentligen redan är, att
döma av människornas ständigt misslyckade försök att ställa sig utanför naturen. För att tala
med Bergs egna ord så lämnar vi i Hos rådjur foderplatsen, civilisationens trygghet, och
finner oss stå ansikte mot ansikte med den ”rabiata och våldsamma”, ibland ”enigmatiskt
frånvända” naturen.61

Mörk materia
Introduktion
Dikterna i Mörk materia är uppdelade i nio olika kapitel, med kapitelrubriker och dikttitlar i
fet stil. Före och efter varje kapitel finns dessutom en obetitlad dikt inkilad, där texten är
kursiverad – för enkelhets skull kommer jag benämna dem ”kursivdikt I–X”. Kapitlen
”Schakt”, ”Lemuriahypotesen”, ”Tung halo” och ”Dovrefyllning” är dessutom försedda med
svartvita fotomontage av Tom Benson, som fyller hela första sidan av kapitlet och typiskt
föreställer människor, djur och/eller tunga maskiner i hotfulla, öde landskap. Sidhänvisningar
till Mörk materia anges i det följande inom parentes i den löpande texten.
I tidskriften Provins temanummer om Aase Berg gör Pernilla Berglund en läsning av
Mörk materia som fokuserar på förhållandet mellan människa och natur. Hon beskriver
diktsamlingen som ”ett till synes lönlöst sökande efter det mänskliga och dess gränser i en
post-apokalyptisk värld.”62 Berglund skriver om dikternas landskap och miljöer som ofta är
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”direkt ogästvänliga för människor”, ensliga platser där ”naturen [är] ett hot mot
människan”, och att människans plats, ”både den fysiska platsen hon lever på, jorden, och
hennes överordnade plats i förhållande till naturen tycks hotad.”63 Berglund menar att
diktjaget försöker ”omdefiniera det inlärda och söka efter andra sätt för människan att
förhålla sig till naturen, både till den egna kroppen och till den yttre omgivningen.”64
Berglund gör många bra och riktiga observationer av hur diktjaget-människan förhåller sig till
”naturen” i Mörk materia, men det hon missar och som jag skulle vilja lyfta fram i min
läsning är att denna frågeställning är en bärande problematik som utforskas från olika vinklar
och driver hela diktsamlingens progression. Det är svårt att dra några generella slutsatser om
”människans” eller diktjagets förhållande till ”naturen” i Mörk materia eftersom detta
förhållande hela tiden skiftar och utvecklas. I det följande ska jag skissera hur jag läser den
narrativa progressionen av detta tema genom diktsamlingen, men jag ska också stanna upp
vid två centrala delproblem och analysera hur dessa gestaltas i olika dikter. Jag
sammanfattar dessa teman i underrubrikerna ”Blicken på naturen” och ”Naturen som
motkraft”.

Jaget och materien: en grundproblematik
En diktsamling kan förstås läsas på lika många sätt som det finns läsare, och att läsa dikterna
som ett kronologiskt narrativ är verkligen inte självklart, men Mörk materia är mer än en
samling enskilda dikter, det är en konceptuellt sammanhållen helhet. Visserligen finns det
motsägelser och dikter som inte riktigt tycks passa in i strukturen, men i ljuset av vår
specifika frågeställning om hur ”naturen” förhåller sig till ”det mänskliga” finner jag det
motiverat att nysta upp den röda tråd som tydligt löper genom samlingen. Problematiken
presenteras redan från början, i ”kursivdikt I” som inleder hela diktsamlingen:

En förvriden gen / hade rest genom kaos […] bildat kedjor / av defekter, laddat rymdens stillhet
med allt / grövre misstag för att slutligen explodera i en / oåterkallelig och oändlig intern
vanställdhet. […] En skärva, en vrickning, ett snitt / i det strukturella: ghost in the machine. (s.

7)
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Stycket antyder ett evolutionärt förlopp, där genmutationer har ansamlats över
generationer och resulterat i en ”oåterkallelig och oändlig intern vanställdhet”. Det verkar
som att den interna vanställdheten syftar på splittringen i kropp och medvetande; ”ghost in
the machine” är nämligen en formulering som hämtats från den brittiske filosofen Gilbert
Ryles kritik av den kartesianska kropp-själ-dualismen.65 Konflikten mellan ”anden” och
”maskinen”, mellan ”jaget” och materien (både i form av den mänskliga kroppen och den
utommänskliga omvärlden) är den grundproblematik som utforskas i Mörk materia. Dikten
fortsätter: ”Vi artfränder hade alltid haft en inre slagsida, / men […] det var / fullt möjligt för
oss att manövrera naturligt.” (s. 7) Här introduceras diktjaget för första gången. Diktjaget är
medveten om den ”inre slagsidan” hos sig själv och sina ”artfränder”. Den ”interna
vanställdheten” innebär att jaget inte på ett oproblematiskt sätt är ett med sin kropp – trots
den är det ”fullt möjligt […] att manövrera naturligt”. Jaget upplever sig som fångad i en
materiell ”kroppsmaskin” som kan styras inifrån. Att ”manövrera naturligt” innebär att agera
på ett sätt som skyler över denna fundamentala klyvnad; att röra sig som om jaget vore helt
och fullt materia. Enligt vår tentativa definition skulle naturen vara ”det som inte låter sig
inordnas i det mänskliga […]”. När diktjaget ”manövrerar naturligt” så innebär detta att jaget
anpassar sig till en kropp som inte helt och fullt står under jagets kontroll. Kroppen uppfyller
i denna dikt med andra ord kriterierna för vad vi skulle benämna ”natur” i vår undersökning.
De två första kapitlen, ”Schakt” och ”Hesekiel”, exponerar svårigheterna som följer av
att leva som kropp i en kall och hård omvärld. Vi introduceras för det ogästvänliga, postapokalyptiska landskap som Berglund refererar till, fyllt av ylande hundar, gruvmaskiner som
gnager sig genom urberg, ”vattenfyllda hål och öppna / brunnar”, (s. 14) smältverk och
smedjor, och ”söndersprängda byar […] [d]är skummet fläckar snön och älven ryker.” (s. 23)
Kroppen förenar diktjaget med den kärva omgivningen på ett sätt som tycks allt igenom
plågsamt: ”Vassa grenar slår / och snärtar blodbarr mot min fingerhud mitt ansikte av blå
emalj mot / nakna nässelfibrer.” (s. 14) När denna antagonism etablerats i de inledande
kapitlen ägnas de följande delarna åt att utforska hur diktjaget kan förhålla sig till materien
på ett sätt som är förenligt med liv. Genom diktsamlingen ställs diktjaget inför tre namngivna
manliga gestalter, Zachris, Ivo och Alexander, som var och en förkroppsligar olika sätt att
relatera till det materiella. Zachris är den förste att gå under: han har ”[kommit] schaktet
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alltför nära”, (s. 14) och tycks representera en människa som är alltför distanslös och
oförsiktig i sitt förhållande till materien eller den fysiska världen.
Ivo dyker upp i kapitlet ”Katedralformationer” och kan uppfattas som Zachris absoluta
motpol. Om Zachris sugs in i materiens svarta hål så strävar Ivo i motsatt riktning, uppåt,
bort från jordskorpans hämmande gravitation. I dikten ”4.1 Kristallstrukturer” heter det:
”Denna lyster genom fiberkablarna och aggregaten […] Det är ansiktet av Ivo, hänger framför
mig / Konstruerar ytbehandlar ansiktet av Ivo”. (s. 39) Ivo personifierar en människa i färd
med att med teknikens hjälp frigöra sig från naturen, han associeras med teknisk apparatur
och byggnader – katedraler som höjer sig högt över havet. Han är människan som mänsklig
konstruktion: människan som konstruerar sig själv har uppnått den ultimata frigörelsen från
naturens determinism. Diktjaget ser upp på ”ansiktet av Ivo” och bländas av hans lyster,
lockas av honom. I sista diktraden verkar det som att diktjaget börjar klättra uppför
katedralkonstruktionen, ”[u]tmed stängerna av riktningen mot Ivo”. (s. 39) Det visar sig dock
ganska snart att Ivos konstruktion fortfarande är fundamentalt beroende av sin materiella
grund: ”Här vid plattformen förankras katedralerna med / pelare i havet.” (s. 40) Kapitlets
avslutande dikt, ”4.6 Gummikatedralen”, avvisar tydligt Ivos alternativ: ”Fundamentet
benskörheten / katedralen benskörheten / håldjupskatedralen”. (s. 44) Det kunde vara
frestande att applicera Haraways cyborgbegrepp på Ivo, men detta är inte riktigt adekvat.
Cyborgen är definitionsmässigt en hybrid av organism och maskin, men Ivo försöker överge
de organiska aspekterna av sin mänsklighet och helt ersätta dem med en konstrueradartificiell identitet (även om detta företag är dömt att misslyckas). Möjligen kan Ivo klassas
som en ofrivillig cyborg: samtidigt som han konstruerar sig själv är han bunden av de villkor
som dikteras av fysikens och biologins förutsättningar. En verklig cyborgpolitik handlar om
att ta vara på möjligheterna att skapa och omforma sig själv och sin identitet i dialog med de
materiella och biologiska förutsättningarna för ens existens (som trots allt är mer flexibla och
tillåtande än ”det vita kapitalistiska patriarkatet” har velat få oss att tro), och inte om att
försöka frigöra sig från eller överskrida dessa förutsättningar, vilket är Ivos projekt.
I nästa kapitel, ”Tung halo”, sker ett scenbyte, från den nordiska fjäll- och havsmiljön,
till ”Asiens snurrande lyktor och / tivolistäder.” Den tredje manlige motparten introduceras:
”Här ska Ivo byta form till / Alexander.” (s. 51) Alexander för med sig ”ampuller från
Lidandets Lustgård”, (s. 51) någon form av drog som verkar sövande och framkallar
hallucinationer hos diktjaget; han ”dissekerar sköna växter och han skapar ett herbarium av
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ståndarspröt och / klibbigt ludna stänglar.” (s. 51) Under Alexanders inflytande löses
gränserna mellan männisokropp, djur och växtlighet upp och blir flytande. Diktens personer
rör sig i en värld där materian tycks kunna byta skepnad och genomgå metamorfoser från en
form till en annan. Diktjaget och Alexander ingår i en kroppslig förening som för dem nära
identitetsupplösning: ”Min arm kan växa ur / hans kött och vi går ut ur kropparnas varandra.
Där gror två ledväxter på / varsin sida om naturen.” (s. 55) Denna identitetsupplösning är
dock inte jämviktad, utan bestäms på förhand av personernas ojämlika maktförhållanden,
som förmodligen skall avspegla en patriarkal ordning. För Alexander finns ingen motsättning
mellan att leva ut sin kroppsliga materialitet i föreningen med andra kroppar och att utöva
agens och aktörskap, han dissekerar växterna i sitt herbarium ”ner till ett mikrokosm av
hittills outforskade / kategorier, den detaljnivå där kött blir växt blir sten”, (s. 53) och han
”fäller ut sin kronbladsflöjt mot nya dimensioner.” (s. 56) Diktjaget, som visserligen inte
könsbestämts vid det här laget men som i diktsamlingens sista sidor går under namnet Aase,
blir istället påtagligt hämmad av identitetsupplösningen och framstår som dissocierad från
sin egen kropp i föreningen med den andre: ”Jag sitter kedjad och ser på när munnens varma
mussla sluter sig om / växtorganets fettstump.” (s. 54) Trots föreningens och
gränsupplösningens ömsesidighet står Alexander i ett klart maktöverläge i förhållande till
diktjaget: ”Alexander binder fast / min plats vid rörelsernas maktfält.” (s. 56) Det
förhållningssätt till materien som representeras av Alexanders gränsupplösning framstår
som ohållbart ur diktjagets synvinkel, och sökandet efter möjliga alternativ fortsätter: ”Det
måste finnas starka sätt att tänka, manövrera.” (s. 57)
En öppning tycks uppenbara sig i dikten ”Falla hål”, när det visar sig att materien inte
är så kompakt och ogenomtränglig som den först verkade: ”Det finns inga skuggor mellan
tingen, det finns hål. Det finns inga ting intill / varandra staplade i rena rader. […] Jag går in i
hålet och är icke-hål […] jag bär mitt ingenting på massan av Allt.” (s. 71) Materiens tomrum
upplevs med stark lättnad av diktjaget, vilket framgår av den nästföljande ”kursivdikt VII”
som i sin helhet lyder: ”I lakunerna är nåden stor att andas.” (s. 73) Att bejaka materialiteten
behöver således inte medföra att man fastnar i dess determinerande grepp, utan även i
materien finns rum för diktjaget att ”andas”. I det följande visar det sig dock att det finns två
typer av materia, eller att materien har två olika kvaliteter som tycks stå i motsättning till
varandra men som samtidigt är intimt sammanlänkade. Å ena sidan finns den ”luftiga”
materien som lämnar plats åt jagets subjektivitet: ”jag går in i glas / den tunna röken vänder
25

[…] går in i röstens glas / där rökens vilja vänder”, (s. 79) och å andra sidan finns den ”mörka”
materien, som är vild och bara verkar lyda sina egna drifter. När diktjaget i dikten ”Svarta
djur” bejakar den luftigare formen av materialitet och ”trär på [sig] handen” så verkar detta
sätta igång en process där även den andra formen av materia väcks till liv: ”Jag måste hindra
handen / från att röra svarta djur.” (s. 80) Följdverkningarna av detta görs klara i ”Mare
Imbrium”, där den vilda ”naturen” slår tillbaka mot människans civilisation och där diktjaget
har övermannats av djuriska drifter och drivits till kannibalism:
Maskinerna krossas mot berget. […] Till kraterkanten Alexander, ljusa Alexander. Min
lättnadsfjäril, / mageinstrument, vi äter döda djur, är det ett djur av kött vi äter, är det /
människa, människoid, ditt svarta kranium. […] Hör svarta rådjur bräker, vi har rört vid svarta
djur. […] kraterfågeln pickar / människan ur bröstkorgskorgen. (s. 85)

Rå-djuret har inte alls samma framträdande plats i Mörk materia som i Hos rådjur, men i
dessa två dikter dyker det upp. Rå-djuret bär på samma laddning som i den tidigare
diktsamlingen, det förkroppsligar den råa, vilda och våldsamma, autonoma och kannibalistiska naturen, och vi ser hur dessa betydelser har överförts till materien i Mörk materia.
I diktsamlingens avslutande kapitel, ”Antikropp”, verkar diktjaget slutligt ha givit upp
tanken på att överkomma sin ”interna vanställdhet” och förenas med materien. I de tre
dikterna ”Befåglad, övergivande”, ”Självdöd” och ”Vätesången” frigör sig diktjaget från
Zachris, Ivos och Alexanders inflytande, och ”suger sista saven, musten // ur min övergivna
självkropp”, (s. 96) för att resa sig ur askan och återfödas som något annat i diktsamlingens
sista betitlade dikt, ”Immateria”:
Materia lever. / Materia är ren ondska. / Materia kompakt och resistent. […] Men vi. / Detta
tjurskalliga släkte av Aase-vi. / Vi griper genen rider genen genom årens lösa oår. […] Vi
spränger genen: / vanskapthet är makt. […] vanskapthet ren vilja; // motvilja - // Immateria?”
(s.98)

Cirkeln sluts, diktjaget omfamnar sin ”förvridna gen”, sin ”vanskapthet”, och lämnar kroppen
och materien bakom sig. Att sökandet efter ett möjligt förhållningssätt till materien
utmynnar i det ”immateriella” kan, men måste inte, ges prioritet i tolkningen av hur
människans förhållande till ”naturen” framställs i diktsamlingen: visserligen är detta det
alternativ som diktjaget slutligen ”väljer”, men de andra möjligheter som i tur och ordning
presenteras i diktsamlingen kan betraktas som lika viktiga och måste också tas i beaktande.
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Även om diktjaget prövar olika strategier för att hantera kroppens och omvärldens
materialitet genom diktsamlingen så lyckas jaget aldrig ta full kontroll över den eller
”inordna” den inom ramen för det mänskliga – vilket föranleder den slutliga flykten från
materien i det avslutande kapitlet. Det finns alltid en rest kvar som inte kan tämjas;
”naturen” enligt vår definition.

Blicken på naturen
Ett delproblem i människans förhållande till naturen som utforskas i Mörk materia handlar
om blicken. Berglund diskuterar Alexanders arbete med herbariet som ett forskande eller
samlande: ”Man kan se detta samlande och kategoriserande som ett direkt exempel på
naturbehärskningen, på människans strävan att lägga mer och mer av naturen under sig.” 66
Forskarens och vetenskapsmannens blick på naturen skildras och iscensätts vid
återkommande tillfällen i diktsamlingen, och med en läsning av dikten ”Purgatorius, Indri”
skall vi se hur detta kan ta sig uttryck. Lite senare, i dikten ”På kanten mellan skivor av hur
saker funkar”, skall vi dock se att även andra blickar på naturen ges plats i Mörk materia.
Purgatorius, Indri
Handskas med substanser, med lemurerna av andedräktens köldens form.
Genombryta mellanörats byggnad: trumbenet kvarstår hos vissa arter
under hela livet i ett skede, som motsvarar fosterskedet.
Vad pågår i cisternerna? En stråle skär igenom mörk materia. Ett läte löper
genom glas, en stråke glider genom tung metall.
Handskas med stora skärmar. Skarpa oktaver, klanger. Egendomliga
glasfiberstrukturer och en stark frekvensprofil. Det sällsynta grundämnet
iridium, i synnerhet hos Purgatorius och de svala spröda Indris.
De täta spänningsfälten med autistisk akustik; som nedkylt silke. Medan
klangbottnens fluidum bränner spår i mörk materia. (s. 32)

Daniel Sjölin gör en metapoetisk läsning av ”Purgatorius, Indri” och tolkar dikten som en
gestaltning av ”konstens operativa process” hos Berg, där dikten kommunicerar med läsaren
genom att denne själv får ”stiga in i den omedvetna kammarens mörker och där uppleva
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samma landskap som diktaren gjorde under skapelseögonblicket.”67 En sådan läsning är inte
orimlig, men istället för att läsa diktens naturvetenskapliga motiv allegoriskt vill jag alltså
undersöka det naturvetenskapligt-tekniska forskandet i denna dikt som ett tema i egen rätt.
”Purgatorius, Indri” ingår i kapitlet ”Lemuriahypotesen”, vars titel syftar på den
hypotetiska kontinent i Indiska oceanen som konstruerades på 1860-talet för att förklara hur
faunan på Madagaskar, Ceylon och i västra Australien kunde vara så likartad, och den
namngavs efter de emblematiska lemurerna,68 som figurerar både i ”Purgatorius, Indri” och i
den föregående dikten ”Röntgen”. (s. 31) I ”Purgatorius, Indri” har lemurerna artbestämts i
enlighet med Linnés system: Indri indri är en art i familjen silkeslemurer som lever på
Madagaskar.69 Även Purgatorius är den vetenskapliga beteckningen på ett djursläkte,
nämligen ett nu utdött förhistoriskt däggdjur som enligt vissa hypoteser är den tidigaste
anfadern till primaterna, det vill säga den ordning bland däggdjuren som såväl lemurer som
människor tillhör.70 Purgatorius blir enligt dessa hypoteser mycket betydelsefull i den
Darwinistiska teleologi som ser människan som skapelsens krona. Purgatorius förekommer
även i ”Röntgen” men associerar där med sin ”glödpunkt” snarare till skärselden. (s. 31)
Att dikttiteln utgörs av de vetenskapliga namnen på två djurarter med viktiga
släktförbindelser till människan är intressant, och ger en fingervisning om att det ”sökande
och insamlande av information” som pågår i dikten har en betydelse som går utöver Sjölins
ganska allmänt hållna observation.71 Det handlar om att strikt vetenskapligt undersöka,
bryta ner och kategorisera världen. Den vetenskapliga metodiken skildras tydligt i första
strofen, som refererar till artbestämning av lemurer. Versrad 2 och 3 är ett nästan ordagrant
återgivet citat från Nordisk familjeboks uppslagsord ”Lemurerna”, där det förklaras att
mellanörats ben kan användas för att skilja lemurer från andra halvapor som inte finns på
Madagaskar.72 Nästa uppslagsord, på samma sida i Nordisk familjebok, är för övrigt
”Lemuria”, och redogör för den hypotes som diskuterats ovan.
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Den vetenskapliga undersökningen fortsätter i nästa strof, men nu har metoden
förändrats, från det biologiska artbestämmandet till en mer fysikalisk undersökning av själva
materien. Denna undersökning kräver ett tyngre teknologiskt artilleri. Frågan ”Vad pågår i
cisternerna?” (s. 32) ger en antydan om det brännande begär som driver hela projektet:
viljan att veta, driften att kasta ljus över det okända och dra fram i ljuset det som är fördolt.
De nämnda cisternerna frammanar tillsammans med de ”stora skärmarna” i tredje strofen
en känsla av vad det är för plats vi befinner oss på: jag tänker mig en högteknologisk
anläggning, ett industriliknande laboratorium, kanske något som liknar ett kärnkraftverk. ”En
stråle […] Ett läte […] [och] en stråke” (notera likheterna mellan orden!) är de instrument
som används för att på optisk, akustisk och mekanisk väg dissekera materien.
Undersökningsobjektet tycks återigen vara lemurerna, som redan i ”Röntgen” ger ifrån sig
”skarpa glasläten som endast framträder / ur sällsynta frekvenser” och beskrivs som
”skriande, svårt laddade / glasdjur.” (s. 31) Lätet i strof två kan möjligen också läsas som
lemurens reaktion vid ”dissektionen”, men ordsymmetrin för in det bland de andra
”instrumenten”. Resultatet från ”undersökningen” verkar redovisas på de ”stora skärmarna”
i strof tre. Strof fyra är svårare att tolka; nu är de olika modaliteterna sammanblandade.
Förmodligen har vi fortfarande med lemurerna att göra, med tanke på att de hela tiden
associeras till akustik, och ”nedkylt silke” påminner oss om att Indri indri tillhör
silkeslemurerna. Kanske ska diktens sista mening framkalla ett eko av filmen Aliens berömda
tagline ”I rymden kan ingen höra dig skrika” – är det silkeslemurernas ohörda rop på hjälp
som ”bränner spår” genom ett tomt universum?
I ”Purgatorius, Indri” skildras det vetenskapliga företaget att dissekera och sönderdela,
namnge och klassificera, avläsa och visualisera den fysiska världen, för att införliva den bland
människans kunskaper – och inte för att världen är särskilt intressant i sig, utan för att den
antas kunna säga någonting om människans ursprung och villkoren för hennes existens.
Lemuren blir här ett försöksdjur, ett modellsystem till att utföra diverse experiment och
undersökningar för att besvara specifikt mänskliga frågeställningar. Detta företag är på intet
sätt oskyldigt, vilket belyses av hur aktörskap skildras i dikten. Vem är det som utför dessa
experiment och undersökningar? Dikten saknar ett subjekt, eller rättare sagt: diktens subjekt
döljer sig, gör sig anonymt och osynligt. Ta första versraden: den börjar abrupt med det
subjektslösa verbet ”Handskas”. Samma sak i tredje strofen. Handlingarna är uppenbarligen
utförda av någon (eller några, kanske ett helt forskarlag), men genom att subjektet håller sig
29

dolt och vissa av skeendena skildras som spontana processer som bara ”pågår” förmedlas en
känsla av vetenskaplig objektivitet. Samtidigt är det alldeles klart vilket objektet är för dessa
handlingar: lemuren, försöksdjuret. Undersökningsobjektet är fråntaget varje form av agens,
det är något som det osynliga subjektet ”handskas med”, en ”substans” som utmärks av sin
materialitet. När vi anar oss till lemurernas reaktion – ”Ett läte löper genom glas” (s. 32) – så
är detta läte frikopplat från sitt troliga upphov. Skildringen av den vetenskapliga blicken i
”Purgatorius, Indri” stämmer väl överens med hur Donna Haraway karakteriserar den vita,
manliga, kapitalistiska vetenskapen: den ”förvandlar allting till en resurs för tillgodogörande,
i vilken ett kunskapsobjekt i sig till slut bara är ett material för den vetandes makt, eller
handling, att skapa.”73
En helt annan blick på naturen – det som inte låter sig inordnas i det mänskliga –
kommer till uttryck i dikten ”På kanten mellan skivor av hur saker funkar”, som ingår i
kapitlet ”Gränssnitt” och är den första betitlade dikten efter att diktjaget tagit avstånd från
Alexanders gränsupplösande praktiker i det föregående kapitlet. Första halvan av dikten
utgörs av ett antal frågor om hur olika delar av naturen eller världen är beskaffad: ”Hurdan
är sammansättningen i luften under just den / tidsrymd då allting utspelas? Kommer den att
ändra / karaktär efterhand […] I vilka formationer rör sig fågelsträcken tranorna?” (s. 65)
Denna frågvisa nyfikenhet skiljer sig från det vetenskapliga forskandet i ”Purgatorius, Indri”
på flera sätt. Kunskapssubjektet är avanonymiserat, det är diktjaget som ställer frågorna, och
dessa gäller ”just den / tidsrymd då allting utspelas”. Det handlar alltså inte om ett sökande
efter svar som är objektivt sanna och giltiga i alla lägen och som kan ”förklara naturen” en
gång för alla, utan istället om svar som är sanna och giltiga i just den specifika situationen –
en slags situerade kunskaper. Genom att frågorna lämnas obesvarade och inte riktas till en
tydlig adressat visar diktjaget sig öppet för att lyssna på kunskapsobjektet-naturens egen
röst. Frågorna är inte längre begränsade till att fokusera på människans plats, människans
existensvillkor och naturens relation till människan, utan handlar istället om hur andra saker
i denna natur ”funkar” i relation till sig själva, i sina egna ”världar”. Kunskapssökandet i
denna dikt är därmed inte ett sätt för den vetande att skaffa sig makt över ett passivt och
underordnat kunskapsobjekt, utan motiveras istället av diktjagets vilja att leva som en del av
naturen, som en del av ett system sida vid sida med andra ”livsformer”:
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Hur möter jag en blick av en annan materialmaskin? // Där och här skär gränser mellan olika
sätt att vara / livsform på. Jag, med min kontur: utan att bli träd vågar / jag vila här under
trädet. Denna ändlösa tillit till skarvar, / kanter, skärningspunkter och objektens lojalitet. (s.
65-66)

Diktjagets nya förhållande till trädet och de andra materialmaskinerna präglas av jämlikhet
och respekt för den andres annanhet, som samtidigt inte är mer främmande än att de båda
likt Harawayska ”sällskapsarter” är positionerade i samma fysikaliska, geologiska och
meteorologiska sammanhang. Förutsättningen för en sådan fredlig samexistens verkar vara
en ”[ändlös] tillit till skarvar, / kanter, skärningspukter och objektens lojalitet”, (s. 66) kort
sagt att gränserna för varje organisms identitet upprätthålls och respekteras – alltså precis
motsatsen till metamorfoserna och identitetsupplösningen i ”Tung halo”. Dessutom
förutsätts ”objektens lojalitet”, att saker och ting håller sig på sin plats och inte gör uppror,
och det är detta som sätts ur spel redan i den nästföljande dikten ”Psylobe”, som vi kommer
att diskutera under nästa rubrik.

Naturen som motkraft
Att människan i Mörk materia är en aktör som brukar sin agens mot naturen står klart efter
vår läsning så långt, men vilken förmåga till motstånd ges naturen i texterna?
I de tidiga dikterna som ingår i kapitlen ”Schakt” och ”Hesekiel” framstår diktjaget och
de olika mänskliga gestalterna som präglade av sin materialitet på ett sätt som göra att de
binds starkt till sin fysiska omvärld. Här är det dock långt från den tillitsfulla och lojala,
idealiserade samvaro mellan människa och natur som skildras i ”På kanten mellan skivor av
hur saker funkar”. I ”Urdarhålet” anges tonen: när ”[m]askinerna gnager i gruvan” uppväcks
de ”dunkla makter” som bor i berget. (s. 13) Att som i denna dikt förmänskliga naturen och
ge den (delvis) antropomorfa drag genom att låta den symboliseras av andar eller andra
övernaturliga väsen är förstås ett traditionellt litterärt grepp, som kan kritiseras ur ett
ekokritiskt perspektiv.74 En intressant effekt uppstår dock här genom att det får de anonyma
(och förarlösa?) ”maskinerna” att framstå som betydligt mer spöklika och omänskliga än det
exploaterade berget Dovre, där ödlor ”myllrar och glittrar”, ”[d]är spök drar karg och oknytt”
och ”[d]är väldiga basaltströmmar i tröga jättefall i djupet störtar”. (s. 13) Berget lever, men
än har det inte gjort sig redo för motattack mot människans intrång.
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Förhållandet mellan diktjag och omvärld, mellan människa och natur, är fortsatt
antagonistiskt i ”Livsform” och ”Aniara”, men det som i ”Urdarhålet” utspelades på
samhällets nivå har här tagits ned till individplanet. Styrkeförhållandena tycks också vara
omkastade: i ”Aniara” skyndar en kvinna fram genom ett landskap som visserligen bär
tydliga spår av att ha ödelagts av människor, men det har bara gjort människan mer utsatt –
lämnade ensamma kvar är ”den stora röda ugnen” hennes och barnets enda skydd mot
istidsnattens kyla och mörker. (s. 23-25) I ”Livsform” är diktjaget en obestämd organism,
kanske en människa som genomgått en omvänd ontogenes och återgått till fosterstadiet,
som i den föregående ”kursivdikt II”, (s. 17) och som nu har en form som lika gärna skulle
kunna höra till ett däggdjur som en fisk, fågel eller amfibie.75 Den ”mänskliga” sidan i
konflikten mellan människa och natur är således nedtonad i denna dikt, som istället verkar
handla om livets allmänna villkor i en värld som inte är särskilt tillåtande eller vänligt inställd
till sina befolkande organismer. Om omvärlden är motsträvig och fylld av friktion så är
diktjagets kropp inte mer medgörlig:

Ska släpa denna kropp av gelatin, ska piska framåt denna ickeform, ska / pressa denna
organism av gas genom de grå nejder. // I det glesa vita håret river en sur vind. […] Jag släpar
mig, jag släpar mig, jag släpar min hasande struktur längs med / älvrännans leriga, slarvigt
överlappande slänter. […] Dimmorna svider, / skimrar, senapsgasens sjok av blå kobolt fräter
fram genom de annars röda / svepmoln som släpar sina magar mot älvens yta. (s. 21-22)

Naturens motstånd är i dessa dikter dock påfallande passivt. Ingenstans (utom ett par
versrader i ”Livsform” där ”de / listiga barrträden [slungar] klumpar av tungt pungkött fram
och tillbaka / mellan sig” (s. 21)) framställs naturen som en aktör, kapabel till agens eller
aktivt motstånd mot människans inbrytningar, eller över huvud taget till så värst mycket
aktivitet alls, ens i ”naturliga processer” fristående från mänsklig inblandning. Här är naturen
snarare ett tillstånd, en plats.
Som vi tidigare har diskuterat börjar en ny syn på naturen som något som ”lever sitt
eget liv” att komma till uttryck i ”På kanten mellan skivor av hur saker funkar”. Där jämställer
sig diktjaget med andra livsformer i naturen, samtidigt som naturens ”annanhet”
respekteras. Naturens ”objekt” förutsätts dock vara ”lojala” med sina tilldelade platser. Att

75
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detta är en önskedröm som är omöjlig i det långa loppet gör dikten ”Psylobe” klart: ”Nu
leker i lönndom de lynniga tingen. […] de nervösa, idag lekfulla, stolt löjliga och / uppspelt
glada tingen. […] Nu spelar tingen inte döda denna värld vill ut ur / skinnet.” (s. 67) Materien
har vaknat till liv och skildras som i högsta grad självständig från människan och med sin
egen agenda – Haraways ”witty agent” passar så bra för att beskriva ”de lynniga tingen” i
denna dikt att det inte är otänkbart att Berg läst och tagit intryck av Haraways text.
Tolkningen av dikten kompliceras visserligen av att dikttiteln antagligen skall associera till de
hallucinogena ämnena psilocin och psilocybin som finns i vissa psykedeliska svampar, 76 men
även om denna dikt utmärker sig bland dikterna i Mörk materia genom att den skildrar
naturens förmåga till agens ovanligt tydligt så finns inga skäl att tolka detta ”jubel under ytan
utav tingen” (s. 67) som enbart ett utslag av diktjagets hallucinationer. Kanske upptäcks inte
naturens aktiva agens av diktjaget förrän i ”Psylobe”, men naturen gör definitivt uppror mot
människans ”konstruktioner” och oljeplattformar redan i ”Herbafrodit”: ”Snår av
slingerväxter / snärjer katedraler, utför bjälkar klättrar bladverken av mörka örter, fetbladig /
hortensia och anemoner, stråliga koralldjur, fuktiga muränor.” (s. 57) I ”Mare Imbrium” har
de ”lynniga tingens” löjligt lekfulla uppror blivit betydligt mörkare och mer hotfullt för
människan:
Maskinerna krossas mot berget. […] en tunnelflöjt av svaga fågelröster. […] Hör svarta rådjur
bräker, vi har rört vid svarta djur. Där döden av en / människa syns ligga ensam kvar i
Mylingskavet. Tills kraterfågeln pickar / människan ur bröstkorgskorgen. (s. 85)

Att naturens uppror och tingens lynnighet utgör ett hot mot människan är ändå det
bestående intrycket som Mörk materia förmedlar, för som det heter i den avslutande dikten
”Immateria”: ”Materia lever. / Materia är ren ondska.” (s. 98)
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Encyclopaedia Britannica, ”Psilocin and psilocybin”. Tillgänglig på
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Slutdiskussion
I min närläsning av Hos rådjur och Mörk materia har jag varit noga med att behandla verken
som konceptuella helheter, vilket inte har gjorts i den tidigare forskningen. Som jag har visat
i min analys är problematiken kring hur naturen förhåller sig till det mänskliga ett
fundamentalt tema som båda diktsamlingarna är strukturerade kring. Även om detta
naturligtvis inte är nyckeln till allt som försiggår i texterna så menar jag att dikterna inte kan
begripas utan att de relateras till denna övergripande diskussion som försiggår inom de båda
diktsamlingarna. Ett av de viktigaste resultaten av min undersökning har varit att visa hur
Berg i Mörk materia låter olika perspektiv på människans förhållande till naturen avlösa
varandra, och att ömsesidigt oförenliga förhållningssätt presenteras efter varandra så att det
är svårt att ge ett entydigt svar på den aktuella frågeställningen – även om den narrativa
strukturen kan motivera att slutdiktens avfärdande av materien till förmån för en existens i
det immateriella ges en viss prioritet i tolkningen.
Både Roberg och Beckman framhåller det gränsöverskridande i Bergs poesi, och visst
är metamorfoser och gränsupplösningar mellan människor, djur och andra organismer
ymnigt förekommande i såväl Hos rådjur som i Mörk materia, men även tydligt åtskiljande
praktiker skildras som motalternativ i andra dikter. Om dessa dock misslyckas med att lösa
människan från sin plats i naturen – för människan är otvivelaktigt både ett rå-djur och en
kroppsmaskin när det kommer till kritan i de båda diktsamlingarna – så upplöses aldrig det
dualistiska förhållandet mellan kultur och natur, ande och materia, ”det mänskliga” och rådjuret (den förra etiketten är min egen, men ter sig som en lämplig benämning på motsatsen
till det djuriska rå-djuret). Gränsen upplöses mellan människa och djur, mellan människa och
natur, men inom människan går en skarp gräns som aldrig bryts ner: den mellan det
mänskliga och det biologisk-fysikaliskt determinerade, det djuriska. Om det är något som
diktsamlingarna varnar sin läsare för så är det för att tappa kontrollen över ens inre rå-djur.
Materia är ren ondska.
Med ekokritiken i färskt minne kan det tyckas lite förvånande att Berg håller fast vid
denna gamla kartesianska dualism, men då förutsätter man att ett ekologiskt medvetande är
den ideologiska utgångspunkten för diktsamlingarnas behandling av naturtematiken. Om
man istället ser problematiken ur en feministisk synvinkel så rätar några av frågetecknen ut
sig. Visserligen har ekofeministiska teoretiker gått i bräschen för kritiken av natur/kultur34

dualismen, men det gränsupplösande projektet för också med sig risker, vilket jag diskuterat
kort i samband med kapitlet ”Tung halo” ur Mörk materia: även om natur/kultur-dualismen
har använts för att förtrycka kvinnor så finns ingenting som garanterar att förtrycket upphör
bara för att man gör sig av med denna gränsdragning. Istället är risken stor att redan
existerande makthierarkier får fortsätta som tidigare men i maskerad form. Detta är också
kontentan i Jhan Hochmans kritik av Haraways begrepp naturkultur, vilket diskuterats i
teoriavsnittet. Berg verkar istället vilja vända upp och ner på den kvinnoförtryckande
användningen av dikotomin, när hon påminner oss om faran i att som kvinna reduceras till
natur och istället uppmanar oss att ”grip[a] genen rid[a] genen” och bli ”immateria”. (Mörk
materia, s. 98) En utförligare feministisk tolkning av Bergs verk ligger utom ramen för denna
uppsats, men skulle vara ett fruktbart ämne för kommande forskning. Särskilt intressant vore
att studera hur Bergs feministiska projekt utvecklas från Hos rådjur och Mörk materia till
2000-talets trilogi om moderskapet i Forsla fett, Uppland77 och Loss,78 som en
vidareutveckling av de ansatser som redan gjorts på kandidatnivå.
Om vi ska diskutera Bergs behandling av naturtemat i relation till den syn på naturen
som hon ger uttryck för i essän som citeras i uppsatsens inledning så märker vi att det finns
ett glapp någonstans mellan teori och genomförande. Berg skiljer mellan den socialt
konstruerade ”miljön” som är centrerad kring människans behov, och den ”psykotiska,
självtillräckliga och monumentalt okränkbara naturen”.79 Hos rådjur är uppenbarligen ett
försök att skildra denna ”rabiata och våldsamma” natur bortom ”foderplatsen” – men skapar
Berg inte bara ännu en ”social uppfinning” i sin lyrik, visserligen i motsättning mot ”miljön”
men ändå bestämd av människans sätt att konceptualisera och representatera
”verkligheten”? Om Kate Soper har rätt när hon säger att det visserligen finns en materiell
verklighet som är ontologiskt skild från våra kulturella representationer av den, men att de
kulturella representationerna är allt vi har tillgång till – vilket värde har det då att vi
tillskriver naturen egenskaper som psykotisk, självtillräcklig, rabiat och våldsam?
Lyriken kan aldrig bryta sig ut ur de socialt konstruerande betydelsernas fängelse och
nå fram till den materiella verkligheten, men betyder det verkligen att den måste sluta
försöka? Bergs konstruktion av naturen är lika giltig som någon annans, och kanske fyller den
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en funktion som på lång sikt kan bidra till att ge människan en hållbarare förståelse av sin
plats på jorden. Om inte annat så är det strålande vacker poesi.
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