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Abstract 
 

Karaktärerna som djur 

Djursymbolik hos karaktärerna i Birgitta Trotzigs novellsamling Berättelser 
 

Utgångspunkten för följande studie är att inslag hämtade från djurriket kan användas som ett 

verktyg för att gestalta karaktärer i modern svensk prosa. Novellsamlingen Berättelser som 

ligger till grund för uppsatsen rymmer de fyra novellerna ”Teresa”, ”En man ur natten”, 

”Skämtet” samt ”En vinterberättelse”. Berättelser utkom 1970, och i samlingen använder sig 

författaren Birgitta Trotzig i stor utsträckning av djursymbolik för att gestalta sina karaktärer.  

     Olika symboler hämtade från naturen har stor plats i novellsamlingen som helhet men kan 

specifikt skönjas hos de karaktärer som gestaltas i novellerna. Studien utgår från 

frågeställningar kring hur Trotzig skapar denna gestaltning med hjälp av djursymbolik, på 

vilka olika sätt den framträder och vad detta i sin tur gör för läsarens uppfattning av texten 

som helhet.  

     Vidare undersöks hur man kan tolka de symboler Trotzig använder, och om hon använder 

dem i en klassisk eller personlig kontext. Urvalet för studien begränsas till de fyra noveller 

som utgör novellsamlingen, men hänvisningar görs även till andra delar av Trotzigs litterära 

produktion och visar på så sätt hur djursymboliken hos skönlitterära karaktärer är ett grepp 

som kan skönjas genom hela hennes författarskap.  
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1 Inledning 
Birgitta Trotzig är en författare som beskrivs både som egenartad och svår samt som en 

författare till verk om allmängiltig godhet.1 Oavsett hur man väljer att tolka hennes 

författarskap kan man konstatera att det finns ett tema som ständigt återkommer i såväl 

prosadikter som noveller och romaner författade av Trotzig. Bilder och symboler hämtade 

från naturens olika landskap och årstider finns alltid närvarande i hennes texter. De fyra 

elementens olika uttryck omger hennes karaktärer men finns också närvarande i dem och 

deras uttryck.2 Trotzig visar i sina texter en enorm känsla för årstidsväxlingar, naturens lagar 

och liv bland människor och djur. Ofta hänger dessa teman ihop med hennes berättelsers 

handling, och förmedlar till läsaren hur uttrycksfull naturen kan vara.3 

     Trotzig använder sig i sina texter av många olika typer av djur- och naturmotiv. I min 

uppsats väljer jag att studera referenser från främst djurriket och hur dessa används för att 

gestalta karaktärer i Trotzigs prosa.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur motiv hämtade från naturen kan användas 

vid gestaltandet av litterära karaktärer i modern svensk prosa. Exempel på naturmotiv och 

natursymboler kan vara gestaltning av olika landskap, användandet av de fyra elementen (luft, 

eld, vatten och jord) och dess olika uttryck eller begagnandet av symboler hämtade från 

naturen.  

     Jag väljer i min uppsats dock att fokusera på djur och dessas uttryck och hur Trotzig 

använder detta grepp för att gestalta sina karaktärer. Jag gör en tematisk studie av den 

djursymbolik som återfinns hos karaktärerna i de fyra noveller som utgör en av Trotzigs mer 

sentida diktsamlingar. Min utgångspunkt för uppsatsen bottnar i följande frågeställningar: 

 

- Hur använder sig Birgitta Trotzig i sin novellsamling Berättelser av olika typer av 

djursymbolik vid gestaltandet av sina karaktärer? 

 

- Hur kan man tolka de djursymboler som används och hur författaren använder sig av 

dem? 

                                                
1 Lennart Frick, Läsvärt (Lund 1978), s. 110 och Régis Boyer, Job mitt ibland oss – En studie över Birgitta 
Trotzigs verk (Uppsala 1978), s. 13.  
2 Boyer, s. 46. 
3 Ibid. 
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- Vilken funktion får användandet av dessa symboler för läsning och tolkning av texten 

som helhet? 

 

1.2 Urval och avgränsningar  
Birgitta Trotzig är född 1929 och har sedan debuten 1951 gett ut en rad prosadiktsamlingar, 

novellsamlingar och romaner, och även publicerat samlingar med skönlitterärt inspirerade 

essäer. Hon har tilldelats många priser för sitt författarskap och sitter sedan 1993 på stol 

nummer sex i Svenska Akademien.4 1955 konverterade hon till katolicismen, som är en stor 

inspirationskälla för hennes författarskap. Bland författare hon inspireras av kan Fjodor 

Dostojevskij, Artur Lundkvist, Edith Södergran och Simone Weil nämnas.5  

     Som ung tog hon kontakt med Artur Lundkvist som kom att bli en stor inspirationskälla 

och mentor för henne. Själv uttrycker hon Lundkvists påverkan på hennes författarskap som 

följer: ”För mig och många i min generation var Artur Lundkvist vårt verkliga universitet.”.6     

     Lundkvist introducerade en mängd olika författare och konstriktningar till Sverige. En av 

dessa konstriktningar var surrealismen, som bidrog till att Trotzig utvecklade ett starkt 

intresse för myter och symboler.7 I sina lyriska berättelser som ofta lånat drag från olika sagor 

och mystik arbetar Trotzig i stor utsträckning med just myter och symboler som är ett viktigt 

inslag i hennes texter.8 Flera av hennes berättelser är historiska och utspelar sig i Skåne.9 

     Jag väljer att avgränsa mina studier kring djursymbolik hos Trotzig till endast ett av hennes 

verk, novellsamlingen Berättelser från 1977.10 Novellsamlingen utgörs av de fyra novellerna 

”Teresa”, ”En man ur natten”, ”Skämtet” och ”En vinterberättelse”, av vilka jag i uppsatsen 

använder mig av samtliga som utgångspunkt för min analys.  

     Mitt val av verk baseras främst på att novellen rent formmässigt befinner sig mitt mellan 

Trotzigs andra litterära uttrycksformer prosadikten och romanen. Novellen är också den av 

Trotzigs litterära former där det fenomen jag väljer att studera (hur djursymbolik används för 

                                                
4Jan Arnald, ”Stol nr 6 – Birgitta Trotzig”, 
http://www.svenskaakademien.se/litiuminformation/site/page.asp?Page=1&IncPage=514&Destination=5,  
07-05-14. 
5 Birgitta Trotzig, Porträtt – Ur tidshistorien (Stockholm 1993).  
6 Ibid. s. 147.  
7 Anna-Karin Jarenius, Den maskerade kroppen – En studie av Birgitta Trotzigs roman Ur de älskandes 
liv, C-uppsats Litteraturvetenskapliga institutionen (Stockholms universitet 1997), s. 1. 
8 Madelene Sonnsjö, ”Samtal om mystik”, Svenska kyrkans tidning 1994:35, s. 15. 
9 Nils Gunnar Nilsson, ”Den årstid där evigheten börjar”, Sydsvenska Dagbladet 4.4.1984. s. 4. 
10 Birgitta Trotzig, Berättelser (Stockholm 1977).  
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att gestalta karaktärerna) framträder tydligast. Något som ytterligare talar för en 

novellsamling som underlag är att materialet är lätthanterligt i förhållande till uppsatsens 

omfång. Samtidigt får man som läsare ta del av fyra olika texter, vilket förhoppningsvis bidrar 

till ett mer dynamiskt resultat än vad som annars varit möjligt. 

     När Berättelser gavs ut var Trotzig en etablerad författare, och man kan betrakta den valda 

novellsamlingen som en litterär produkt sprungen ur ett moget författarskap med en tydligt 

etablerad stil. Valet av skönlitterärt verk hänvisas också till att Berättelser kan ses som en 

lämplig introduktion till Trotzigs författarskap.11  

     I uppsatsen studerar jag inledningsvis de fyra novellerna var för sig och belyser med citat 

för att visa hur djursymboliken framträder i respektive text. Jag jämför sedan texterna med 

varandra och tar upp skillnader och likheter i författarens sätt att arbeta med kopplingar till 

djur och natur i de olika novellerna. Slutligen följer analys och slutsats kring hur man kan 

tolka symbolerna och vad de gör för texterna som helhet.  

 

1.3 Tidigare forskning samt teori och metod 
Den forskning som finns om Trotzig och hennes författarskap kan beskrivas både som 

omfattande och tunn. Det finns ett antal avhandlingar och andra större verk som 

tillsammans utgör allt från närläsning av enskilda verk till mer heltäckande 

granskningar av Trotzigs samlade författarskap. Stor del av denna litteratur fokuserar 

dock på religiösa kopplingar och hur Trotzigs texter på olika sätt är inspirerade av 

katolicismen. 

     Naturen som referens hos Trotzig behandlas visserligen i flera av de verk som finns, men 

oftast endast som enstaka punkter eller kapitel. Detta har lett till att det varit svårt att hitta 

litteratur som huvudsakligen inriktar sig på djur- och naturteman kopplade till Trotzigs 

författarskap trots att det är en mycket frekvent förekommande intertext i hennes texter. Till 

följd av detta använder jag mig i min uppsats i stor utsträckning av verk som behandlar djur- 

och natursymbolik i såväl prosa som poesi, och som inte nödvändigtvis använder Trotzigs 

författarskap som exempel kopplat till dessa frågor.  

     Min metod beskrivs bäst som en närläsning av Trotzigs novellsamling Berättelser där jag 

med fokus på naturen som motiv försöker se hur författaren med hjälp av tematik och 

symbolik hämtad från djurriket gestaltar sina karaktärer. I jämförandet mellan de olika 

                                                
11 Frick, s. 110 f.  
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novellerna tar jag hjälp av komparativ litteraturforskning.12 För att tolka dessa djursymboler 

och undersöka om Trotzig använder sig av dem i dess ursprungliga bemärkelse eller på ett 

mer personligt sätt använder jag mig av olika teoretiska verk om bildspråk och symboler. 

Viktigast av dessa verk är Diktens bildspråk i vilket författaren Peter Hallberg definierar 

uttrycket symbol som det används i litteraturen. Enligt Hallberg behöver en symbol inte likna 

det den föreställer, på samma sätt som ett kors inte liknar kristendomen, utan en symbol är 

istället en mindre del som representerar en större helhet. Den kan leda till associationer och 

väcka många olika typer av känslor, såväl positiva som negativa. Det är denna definition av 

symbol jag utgått från och använder mig av i uppsatsen.13 

     Genom läsning av verk som behandlar större delar av Trotzigs författarskap undersöker jag 

om de djursymboler som återfinns i Berättelser är återkommande i andra delar av hennes 

författarskap. Med dessa texter som teoretiskt verktyg undersöker jag sedan vilken innebörd 

specifika symboler har för Trotzig, och i vilket syfte hon använder sig av dem. Här är främst 

Christina Bergils Mörkrets motbilder – Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig  

samt Régis Boyers Job mitt ibland oss – En studie över Birgitta Trotzigs verk viktiga för min 

studie.14 I viss utsträckning är också Krzysztof Baks verk Den intersubjektiva synden i 

Birgitta Trotzigs Dykungens dotter behjälplig medan jag inte använder mig av Mattias 

Pirholts studie Ett språk, ett spår – En studie i Birgitta Trotzigs författarskap, med 

motiveringen att den visserligen behandlar naturen som tema hos Trotzig men inte tar upp 

dessa referenser hos karaktärerna och därför inte är relevant för den studie jag genomför 

(detta verk återfinns inte heller i litteraturförteckningen).15 

     Som teoretiskt bakgrundsmaterial använder jag mig även av två olika C-uppsatser 

som tidigare skrivits vid Stockholms universitets litteraturvetenskapliga institution. I 

synnerhet är Gabriella Olssons Människan som djur – Om det svartsynta bildspråket i 

Birgitta Trotzigs roman Sjukdomen av vikt. I sin uppsats tar hon bland annat upp att 

hon vid läsning av Trotzigs olika berättelser uppfattar karaktärerna som djur snarare än 

människor. Genom närläsning kopplar hon i sin uppsats sedan detta fenomen till 

Trotzigs bildspråk, och vilket intryck det gör på läsaren. Då de kopplingar hon gör 

mellan djurliknelser och bildspråk i stor utsträckning kan liknas vid min uppsats 

frågeställning kring djursymbolik och texten som helhet är den användbar i mitt 
                                                
12 Sven Linnér, ”Komparativ litteraturforskning”, Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, red. 
Lars Gustafsson (Stockholm 1974), s. 7. 
13 Peter Hallberg, Diktens bildspråk (Stockholm 1982), s. 19 ff.  
14 Christina Bergil, Mörkrets motbilder – Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig   
(Stockholm/Stehag 1995) och Boyer. 
15 Krzysztof Bak, Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter (Krakow 2005). 
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arbete.16 Slutligen använder jag mig av ett urval artiklar (varav Trotzig själv är 

författare till vissa) som belyser djursymboliken hos karaktärerna i olika verk av 

Trotzig.  

 

2 Litteraturintroduktion och analys av novellerna 

Ett av de utmärkande dragen i Trotzigs författarskap är närheten till naturen, och användandet 

av denna som aktiv referens. I samtliga texter sprungna ur hennes författarskap återfinns 

naturen som bakgrund, som förmedlare av känslor i texten och även hos hennes karaktärer.  

     I novellsamlingen Berättelser använder hon sig av djursymbolik för att gestalta sina 

karaktärer i samtliga av de fyra noveller som ingår i samlingen.17 I varje berättelse används 

denna symbolik på ett unikt sätt, anpassad till berättelsen i övrigt och de karaktärer som 

beskrivs. Men det finns även gemensamma symboler som återkommer i alla novellerna.  

     Man kan beskriva Trotzigs noveller som en spegling av naturen, och hennes karaktärer 

som djuren som rör sig i den. Jag undersöker i mitt arbete främst hur respektive novells 

huvudkaraktär gestaltas, men betraktar även de övriga karaktärerna i berättelsen i den mån de 

beskrivs med kopplingar till djurriket. 

     Novellsamlingen Berättelser utkom 1977 och är en av Trotzigs senaste novellsamlingar.   

Den utkom under vad man skulle kunna kalla för höjden av hennes författarskap, som ju även 

om det inte ännu är avslutat hade pågått i över tjugofem år när Berättelser publicerades. Man 

kan se denna samling som en lämplig introduktion till hennes författarskap, där just de 

språkliga kvalitéerna framträder tydligt.18  

 

2.1 ”Teresa” 
I novellsamlingens inledande berättelse ”Teresa” följer läsaren en ung kvinna som är det 

yngsta barnet till ett åldrande föräldrapar. De lever i ett kargt landskap där det sällan finns 

tillräckligt med mat, och novellen handlar om hur dottern efter bästa förmåga försöker ta hand 

om de äldre. Men vintern är kall, och under en snöstorm skärs förbindelserna till föräldrarnas 

stuga av och de gamla fryser ihjäl, varpå dottern Teresa plågas av svåra samvetskval.19 

                                                
16 Gabriella Olsson, Människan som djur – Om den svartsynta bildspråket i Birgitta Trotzigs roman Sjukdomen 
(Stockholms universitet 1999), s. 3. 
17 Trotzig, 1977.  
18 Frick, s. 110 f.  
19 Trotzig, 1977.  
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Novellen har beskrivits som en svart saga som utspelar sig i ett vinterkargt och mediterrant 

landskap med tidlös, existentiell ångest som tema.20 

     Berättelsen inleds med en beskrivning av det landskap flickan härstammar ifrån, och 

författaren förklarar i texten att detta för huvudkaraktären Teresa är världens medelpunkt, ett 

varmt sköte.21 Att Teresa är annorlunda än de hårt böjda föräldrarna och de döda eller 

utflugna syskonen är ett faktum som sedan påpekas genom hela berättelsen.22 Hon är född ur 

landskapet, men inte det landskap som oftast är vintrigt, kallt och ogästvänligt utan det 

landskap som ”[...] blommade och doftade levande […]” (s. 14).23 I ”Teresa” är landskap och 

människor ett, och de senare framstår som djur i det landskap som gestaltas i texten.  

     I berättelsen använder sig Trotzig av djursymbolik på flera olika sätt. Teresa liknas ofta vid 

ett djur, i synnerhet ett rådjur: ”[…] hon gned sig sakta mot dem som ett litet vänligt ömsint 

djur.” (s. 15) och ”[…] hon löpte som ett rådjur längst vägen […]” (s. 28) är exempel på 

detta.24  

     På samma sätt som Trotzig kopplar berättelsens huvudkaraktär Teresa till rådjuret blir 

hennes moder liknad vid en mus: ”[…] de [moderns händer, min anm.] hade också blivit 

tunna och genomskinliga så att de liknade mustassar, små klor […]” (s. 33).25 

     Utöver rådjur och möss är de vanligast förekommande djuren i novellen fåglar. De 

återkommer flera gånger, och kan ses som en dynamisk dubbelsymbol som framträder som 

både positiv och negativ beroende på i vilket sammanhang den förekommer. Exempel på 

fåglar som förekommer som symboler i texten, kopplade till antingen positiva eller negativa 

känslor: ”Och hon tänkte återigen på fåglar, matta fåglar på avstjälpningsplatsen, gamla 

försvagade skabbiga rovfåglar. Och hon fick skräck för sig själv för att hon tänkte så: men 

tankarna var där: som fåglar, som otäcka sjuka fåglar också de.” (s. 21), ”[…] - fria som 

fåglarna! Vi hade undsluppit som fågeln ur fågelfängarnas snara, snaran gick sönder och vi 

kommo undan!” (s. 39)26.  

     Det förekommer även stycken i novellen där fågeln inte framträder som en symbol explicit 

i texten, men där kopplingen till fåglar ändå framstår med tydlighet: ”Men annars var det som 

om en del av henne lösgjorde sig och styrde bort, den delen var fri och kunde styra hur långt 

                                                
20 Frick, s. 111. 
21 Trotzig, 1977, s. 11. 
22 Ibid. s. 11-40. 
23 Ibid. s. 14. 
24 Ibid. s. 15 och s. 28.  
25 Ibid. s. 33 och s. 16.  
26 Ibid. s. 21 och s. 39.  
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som helst in i himlen, den var fri, fri – men småningom förnamn hon det som om den var inte 

så mycket fri som lossryckt, utan styrsel, skenande.” (s. 40).27 

     Vatten är en annan natursymbol som återkommer frekvent i ”Teresa”. Hos Trotzig är 

människorna en form av vatten: ”[…] den stora floden emigranter […]” (s. 13), men vatten är 

också ett verktyg Trotzig använder för att gestalta karaktärernas känslor: ”Något åt och åt 

underifrån liksom vattnet gnager och fräter istäcket, isen tärs och förtunnas.” (s. 40).28  

     Ofta kopplas vatten till gestalterna via deras ögon, något novellen ger tre tydliga exempel 

på: ”Hans ansikte var täckt av skäggstubb som av mögel eller död. Ögonens blå var som 

släckt vatten, dött vatten som ljuset inte längre faller igenom, vintervatten som inte förmår ta 

emot ljus.” (s. 19), ”[…] ögonen var underliga som blått vatten […]” (s. 38) och ”Men 

flickans ögon var som vatten, det var ingen människoblick det strålande blå.” (s. 39).29  

     Om man betraktar det som att människorna i texten får låna uttryck och liknelser från djur, 

så får naturen genom Trotzigs författande snarare mänskliga egenskaper, vilket också 

manifesteras i texten. I ”Teresa” återfinns bland andra följande exempel på detta: ”[…] över 

land och hedar gick ett tyst skyggt leende.” (s. 14-15).30  

 

2.2 ”En man ur natten” 
Novellsamlingens andra novell ”En man ur natten” handlar om en judisk man från Prag som 

efter koncentrationslägrets fasor kommit till Sverige för att försöka leva ett normalt liv. Han 

är dock mentalt skadad av det han upplevt under kriget, vilket leder till att hans möten med 

andra människor oftast slutar både abrupt och tragiskt.31 Flykt kan ses som ett återkommande 

tema i novellen.32  

     ”En man ur natten” utspelar sig i Kalmar och läsaren tar del av en kuststad som oavsett 

årstid och väder gestaltas som härlig. Huvudkaraktärens inre liv står dock i stark kontrast till 

det yttre landskapet, vilket skapar friktion i texten.33 Staden är den miljö i vilken novellen 

utspelar sig och kan sägas vara den ”natur” som speglar huvudkaraktären (av författaren 

benämnd som ”X”), och staden och karaktärerna kopplas även samman på ett tydligt sätt i 

novellen.34 

                                                
27 Trotzig, 1977, s. 40.  
28 Ibid. s. 13 och s. 40.  
29 Ibid. s. 19 och s. 38 f.  
30 Ibid. s. 14 f.  
31 Ibid. s. 41-85. 
32 Frick, s. 111.  
33 Trotzig, 1977.  
34 Ibid. s. 43-85. 
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Trots stadens påverkan är det naturen som formar och styr människan och bestämmer hur hon 

ser ut. Trotzig beskriver X som följer: ”Slipsen sitter liksom av naturen eller något 

hållningsfel på sned.” (s. 43), men under de kommande sidorna blir han i allt större 

utsträckning liknad vid en skenande häst (även om detta inte nämns explicit i texten).35 Först 

börjar han svettas: ”Nu kommer svetten flytande som kallt vatten från pannan” (s. 44),  sedan 

börjar han springa: ”[…] redan stönande galopp […]” (s. 45) och till sist letar han sig fram 

och vet inte var han ska trampa: ”Som över ett kärr – från tuva till tuva? var träder nu hans 

fötter?” (s. 45).36 I berättelsen är det bort från staden och tillbaka till naturen som berättelsens 

jag längtar, det är först där han finner frid: ”[…] ligger som i en puppa av havsljus och 

solreflexer.” (s. 50).37 

     På sidan fyrtiofem ges två exempel på hur Trotzig låter staden låna mänskliga drag: ”De 

mörka kullerstenarna på Lilla torget liknar besynnerligt, på ett högst enastående och 

besynnerligt sätt någonting som runda blanka rakade huvuden.” (s. 45) samt ”[…] 

domprostgård med blanka fönsterögon […]” (s. 45).38  

     Mot slutet av novellen löses gränserna mellan stad, land och karaktär upp mer och mer, 

och blir till en helhet: ”Det är så länge sedan man dödade mitt hjärta och brände upp det och 

strödde askan på åkrarna […]” (s. 58), låter Trotzig till exempel X säga till en kvinnlig bekant 

i mitten av berättelsen.  

     När naturen och karaktärerna som vistas i den flyter ihop försvinner också staden bort från 

bildspråket och ersätts istället av djurliknelser: ”Hon luktar smink; men också någonting som 

en kalv, varmt och gott av färsk mjölk.” (s. 61), skriver Trotzig om karaktären Rakel, en 

kvinna som X är förälskad i.39  

     Även Walter, en bekant till X beskrivs i slutet av berättelsen som ett djur, men i en kontext 

som även framställer X som djurlik. Liknelsen visar än en gång hur författaren suddar ut 

gränser mellan människor och djur då de båda liknas vid hundar: ”[…] därpå kastar Walter en 

sten ”apport” ropar han till X med lysande tänder.” (s. 75). Då Walter kastar apport till X 

antyder han att denne skulle vara en hund i hans ögon, men samtidigt ger Trotzig Walter 

lysande tänder, vilket skapar bilden av även honom som hundlik.40 

 

                                                
35 Trotzig, 1977, s. 43 ff.  
36 Ibid.  
37 Ibid. s. 50.  
38 Ibid. s. 45. 
39 Ibid. s. 58 ff.  
40 Ibid. s. 75.  
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2.3 ”Skämtet” 
Den tredje novellen i Berättelser handlar om en ung pojke som till sin mors stora skam 

tvingas växa upp utan sin far. Trots att pojken som kallas Jingis är begåvad dras han på grund 

av omgivningens förutfattade meningar allt längre in i en värld som gränsar till den 

kriminella. Till slut väljer han att definitivt slå in på den kriminella vägen då han utsätter sin 

rektor för ett grymt skämt som sätter punkt för alla eventuella planer på framtida utbildning.41 

     Precis som i föregående novell är bakgrunden i ”Skämtet” till en början staden som med 

sina hus och ljus lockar ut Jingis på nattliga äventyr på tomma och outforskade gator. Men 

från att ha varit stadens son: ”Han levde i livet och staden som fisken i ån eller apan i 

djungeln som slänger sig från träd till träd: han hade fullkomlig tillit till att alla träd och 

allting i livet höll och tog emot honom.” (s. 94), ”[…] - i allt detta rörde han sig som fågeln i 

luften: utan bekymmer.” (s. 95) blir Jingis längtan till ön en bit utanför staden allt större: 

”Sömnen om natten blev tung som sten, vindlingar proppade med sten – som vargens mage 

fylld med stenar släpande mot marken när han skulle ner till källan och dricka.” (s. 93).42  

     Redan tidigt i berättelsen har Trotzig alltså etablerat staden som bakgrund, men beskriver 

den ändå med hjälp av naturliknelser som en slags djungel, en plats för det vilda djuret Jingis 

att vistas i. Från att inledningsvis ha liknat honom vid olika djur som fisk, apa och fågel blir 

liknelserna där Jingis framställs som en blandning av hund och varg allt mer frekvent 

förekommande i texten.  

     På sidan nittiosju förekommer flera beskrivningar av Jingis där liknelserna stegras: ”Och är 

man [Jingis, min anm.] sådan att slagen kan regna på ens vilddjursskinn och man bara skrattar 

[…]” (s. 97), ”Han var på något sätt – vild. Han var som sådant som bara finns till och växer.” 

(s. 97),  

 
           Det var som att se in i en vanlig hundvalps vanliga trygga ögon – och plötsligt välvs allting  

             om, man är hundra och tusen år bort, vargungens obekymrade blick gnistrar och lockar som  

             det uråldriga bekymmerslösa alltid nyfödda hav. På det viset var han till sin mors plåga en  

             sådan som råkade ut vem det än var som hade gjort något, det var han som fick bära  

             hundhuvudet, varghuvudet.” (s. 97)43. 
 

                                                
41 Trotzig, 1977, s. 89-140. 
42 Ibid. s. 93 ff. 
43 Ibid. s. 97. 
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I takt med att novellen framskrider går Jingis mer och mer från att vara ett djur som smidigt 

tagit sig fram i den djungel han känner så väl till en varg eller hund som känner ilska mot de 

han med rätta är rädd ska ta hans frihet ifrån honom. Han är rädd att bli satt i bur: ”[…] hans 

ännu inte sjuårsnacke blev styv som en arg hunds och den gnistrande ännu inte sjuårsblicken 

stirrade vargaktigt rakt in i Inspektörens […]” (s.101-102), ”En dag skulle han vara infångad. 

Oundvikligt. En dag skulle de ha honom in i buren. En dag skulle ett stort lås slå igen. 

Oundvikligt, oundvikligt – kände han, varför kände han det så?” (s. 107).44  

     Längre fram i novellen är det inte bara Jingis som liknas vid ett djur. Mot bakgrund av det 

krig som hela tiden pågår i berättelsens periferi liknas folk i massor vid djur: ”Dessa barns 

ögon glittrade som djurögon, sällan var deras röster annat än ointelligenta gälla läten, en 

formlös massa var de som drev hit eller dit – formlös men fruktansvärd i den riktning den 

tog.” (s. 105), ”Människor skrek. Djur skrek.” (s. 124), ”Det andra var människor som skrek. I 

det soliga gröna hördes ett omänskligt djuriskt skrik. Men det var människostrupar som 

frambringade detta.” (s. 124).45 

 

2.4 ”En vinterberättelse” 

I centrum av novellen ”En vinterberättelse” står en tysk desertör på flykt hem genom Sverige 

och Finland. Novellen utgörs av berättelsen om hans liv berättad genom den skånska kvinna 

som tolkar den från tyska till svenska då han blivit tillfångatagen i Sverige.46 Före kriget 

arbetade han som djurskötare, och det enda han vill när han blir infångad i södra Sverige är att 

få komma hem till ”sina” djur.47 Novellen har beskrivits som en tät och laddad berättelse om 

flykt med det hos Trotzig frekvent förekommande temat krig i förgrunden.48 

     Mannen växer upp i skogen, och det är till skogen han längtar under de perioder av sitt liv 

han tvingas tillbringa i stadsmiljö. Det är även så det går till när han bestämmer sig för att 

desertera; han lämnar helt enkelt fronten och går in i skogen. Djur känner han och kan 

kommunicera med, medan det är svårare med människor: ”Människor hade djurskötaren som 

sagt ingen känsla för.” (s. 155).49 Ända sedan hans mor dog när han var mycket ung har han 

trivts bäst i skogen: ”Mest var han alltså i skogen, där var hans verkliga hem, där lärde han sig 

härma fågelvisslingarna och också alla andra djurläten, han blev en ren mästare i detta.” (s. 

                                                
44 Trotzig, 1977, s. 101 ff.  
45 Ibid. s. 105 och s. 124.  
46 Frick, s. 110 f. 
47 Trotzig, 1977, s. 145 f.  
48 Boyer, s. 38. 
49 Trotzig, 1977, s. 155. 
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147), ”[…] i skogen var det annorlunda. I skogen var det liv.” (s. 147).50 Såväl skogen som 

blandningen av civilisation och natur använda som bakgrunder är vanligt förekommande i 

Trotzigs författarskap.51 

     När mannen sedan är på flykt och lever sitt liv helt och hållet i skogen slår han följe 

med en bortsprungen häst, som liksom  han själv flytt från slagfältet. Deras liv 

tillsammans skildras romantiskt: ”De red över hedar, de simmade över älvar. De levde 

tillsammans.” (s.  158).52 Men livet på flykt är också svårt, och hur gärna han än vill 

kan han inte bli eller leva som ett djur, utan förblir människa: ”Han fick överleva i 

mellanrummen och dikena som ett stackars nattdjur.” (s. 162).53  

     Huvudkaraktären rör sig i gränslandet mellan människa och djur, men i novellen 

förekommer även liknelser mellan djur och människor.54 Såväl liknelser mellan enstaka 

karaktärer och specifika djur: ”Skogvaktaren grinade vänligt som vargen…” (s. 149) 

som liknelser mellan en massa människor som liknas vid ett djurkollektiv 

förekommer.55  

     Exempel på det senare återkommer på flera ställen i novellen: ”[…] vuxna och barn, 

kvinnor och äldre män rusade så omkring i en förvirrad skrikande svärm, [min kursivering] de 

föll inte en och en utan i klungor och klumpar, över varandra.” (s. 151-152),  

”Sedan: folk vällde fram genom landet grå och stirrande – folk och djur, folk som djur.” (s. 

152), ”Och ut till havet – om man nu antog att havet hade varit en väg – stoppade 

taggtrådshindren. (Han hade sett djurkroppsdelar och människokroppsdelar sitta i slamsor 

liksom på slaktarkrokar på sådana hinder.) […]” (s. 166), ”Hon skrek som ett djur.” (s. 166) 

samt 
               […] - då kom det för honom att människorna var ju också ett slags djur, en massa av  

               djur som några någonstans hade bestämt att de skulle skjutas ut, ett visst antal  

               måste skjutas ut. – Somliga låg på marken och sov och levde ännu, andra hängde i  

               träden och höll på att ätas upp. (s. 155-156).56 

 

Slutligen kan även nämnas att Trotzig även i denna berättelse använder sig av greppet att ge 

naturen mänskliga egenskaper istället för tvärt om: ”Röd mossa, mörkblå bittra bär som 

ögon.” (s. 161) är ett exempel på detta.57 
                                                
50 Ibid. s. 147. 
51 Bergil, s. 203 och s. 241 ff.  
52 Trotzig, 1977, s. 158. 
53 Ibid. s. 162. 
54 Olsson, 1999, s. 11. 
55 Trotzig, 1977, s. 149. 
56 Ibid. s. 151 ff. 
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3 Resultat 
Vid läsning av Trotzigs novellsamling Berättelser kan man konstatera att tematik och 

symbolik hämtad från naturen, och då främst djurriket används för att gestalta karaktärerna.  

Utan undantag liknas karaktärerna vid djur i samtliga av samlingens fyra noveller, såväl 

huvudkaraktärer som bifigurer. Alla liknas de vid djur i den natur som kan jämföras med en 

moder som föder karaktärerna, och som genom sin arvsmassa och uppfostran präglar dem och 

deras beteende.58 

 

3.1 Hur Birgitta Trotzig använder sig av djursymbolik 
Djursymboliken i Berättelser manifesterar sig på olika sätt, och man kan som läsare av de 

olika texterna konstatera att det finns användningssätt som återkommer i samtliga noveller, 

medan andra drag är typiska för varje novell. 

     Gestaltandet av karaktärer kan man dela upp i huvudkaraktärer, som oftast gestaltas med 

hjälp av ett specifikt djur och bikaraktärer som genomgående refereras till som en samlad 

massa.  

     I samtliga av novellerna är miljön de utspelar sig i mer än en slumpmässigt vald fond. Det 

landskap, vare sig det rör sig om landsbygd som i ”Teresa”, stadsmiljö som i ”En man ur 

natten” eller en blandning av dessa två som i ”Skämtet” och ”En vinterberättelse” så 

interagerar miljön med de djur som i respektive berättelse används som aktiv intertext till 

karaktärerna i den. Ett exempel på detta är att Teresa liknas vid ett rådjur och hennes mor vid 

en mus, djur som skulle kunna leva i det stäppliknande landskap med skogspartier som står 

som bakgrund till samlingens inledande novell.59 På samma sätt är djuren som förekommer 

vid personliknelser i ”En man ur natten” (häst, hund, ko), ”Skämtet” (hund, varg) och ”En 

vinterberättelse” (”nattdjur”) mer eller mindre rimliga inom sin kontext.60  

     Trots detta ser jag det inte som att Trotzig i sina liknelser väljer djur efter miljö, så att det 

ska passa in i den kontext där karaktären rör sig. Som jag ser det använder hon snarare 

djurliknelserna som ett sätt att förmedla och gestalta karaktärerna på. Om en skapad litterär 

gestalt ger henne känslan av ett rådjur gestaltas hon eller han helt enkelt som ett rådjur, 

oavsett om miljön där berättelsen utspelar sig passar för detta eller inte. Inte heller får 

                                                                                                                                                   
57 Ibid. s. 161.  
58 Trotzig, 1977.  
59 Ibid. s. 11-40.  
60 Ibid. s. 43-167. 
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landskapet anpassa sig efter karaktärerna, utan det är snarare så att allt i texten utgör en helhet 

där människor, djur och natur hänger samman.  

Människor formas av sina yttre villkor, vilket Trotzig speglar i sina texter, men hon påverkar 

även läsarens bild av denna verklighet. Viljan att genom gestaltning av enskilda öden 

demonstrera och förtydliga samspelet mellan individ och miljö kan också ses som typisk för 

den svenska 1970-talslitterautren.61  

     Trotzig beskriver sällan de djur hon använder som referenser utan litar till läsarens egna 

uppfattning om till exempel ett rådjur. Det är snarare bilden av ett tavlans eller sagans rådjur 

hon vill frammana än bilden av ett faktiskt rådjur. Modern i ”Teresa” utgör ett tydligt exempel 

då syftet med att likna henne vid en mus är att gestalta henne som en skygg, liten grå person.62  

På samma sätt får de fåglar som frekvent förekommer i samma novell fylla funktionen som 

katalysator för läsarens egna kopplingar till fågeln som symbol. Detta gäller såväl negativa  

 (fåglar som smutsiga, skabbiga smittbärare) eller positiva (fågeln som en symbol för den 

ultimata friheten) uppfattningar. Lika vanligt som att Trotzig använder sig av ett djur för att 

förstärka en karaktärs personlighet är det således att hon genom djurliknelser gestaltar 

känslor, både allmänt förekommande och de specifika känslor som hennes karaktärer 

upplever.  

     Även i novellen ”En man ur natten” används djurliknelser främst för att läsaren ska få en 

känsla för hur huvudpersonen i novellen upplever verkligheten. Han liknas, utan att det någon 

gång nämns explicit i texten, vid en allt snabbare skenande häst, och läsaren kan genom 

greppet med djurliknelser känna den panik han upplever.  

     Huvudkaraktären X:s paranoida drag gestaltar Trotzig istället genom att låna mänskliga 

drag åt stadens exteriör; torgets stenar blir huvuden och fönster stirrande ögon. Berättelsen 

saknar, kanske på grund av att de inte passar lika bra in i staden, lika många djurliknelser som 

de andra novellerna, men det är som att Trotzig precis som sin karaktär längtar tillbaka till 

naturen, då djur- och naturinslagen blir fler ju längre mot slutet novellen når.63 

     En längtan till naturen hyser även Jingis, huvudpersonen i samlingens tredje novell 

”Skämtet”. Till en början beskriver Trotzig Jingis som fisken i ån, apan i djungeln och fågeln 

i luften. Längre fram i berättelsen blir han dock mer och mer av en hund eller varg, som i 

staden inte finner sitt rätta element, utan ständigt längtar till den fria naturen där han kan 

slippa de människor som vill bura in honom.  

                                                
61 Frick, s. 6. 
62 Trotzig, 1977, s. 33.  
63 Ibid. s. 43-85. 
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     Även här är det således ett djur som knyts till en viss karaktär, och det görs först och 

främst för att gestalta känslor. Genom att likna Jingis vid en varg instängd i en stad kan man 

som läsare känna hans paranoia och direkt uppleva den rädsla han hyser för de vuxna 

auktoriteter han upplever vill fånga in honom. Här blir också för första gången i 

novellsamlingen metaforen nästan övertydlig; Jingis är pojken som innerst inne är snäll som 

en hund, men när han av sin omgivning betraktas som en varg förvandlas han också till en och 

går från anpasslig och ordentlig till problematisk och lynnig.64 

     I denna tredje novell framträder även ett annat drag som inte varit framträdande tidigare: 

människomassan som en enda stor djurkropp. Här skildras bakgrunden där kriget pågår som 

en massa av människor som låter, ser, skriker och får panik. Det är också här som den 

egenartiga, tunga, skrämmande svärtan som ofta förekommer i Trotzigs texter framträder bäst 

i den här novellsamlingen, när hon skildrar mänskliga öden, skildrade som en stor, lidande 

djurkropp.65 

     Samtliga av novellerna i Berättelser har olika krig som bakgrund, och behandlar ämnet hur 

ett krig, oavsett om det förekommer som en central eller perifer del av karaktärernas liv, kan 

ha stor inverkan på en människas liv.66 

     Här kan man även se hur Trotzig hämtat inspiration till sitt författande från sitt eget liv, 

och ur det olika avgörande livserfarenheter; känslan av att vara instängd är en viktig 

utgångspunkt i hennes författarskap, men även olika drömmar står som bas för den litterära 

produktionen. När det kommer till krig så har hon själv upplevt Algerietkrigets påverkan på 

människor då hon under många år levde i Frankrike.  

     Bilder av människogrupper som liknas vid djurkollektiv där inga individer urskiljs är även 

frekvent förekommande i andra texter av Trotzig.67 I dessa sammanhang framträder 

människans naturlika drifter och enskilda karaktärer blir till en oidentifierad massa av kvinnor 

och män.68 Denna djuriskhet kan vara både positiv och kärleksfull eller vild och negativ. 

Oavsett vilket så ingår människan som djur och kropp i en enda kollektiv kropp då detta 

litterära grepp används av Trotzig.69 

     Dessa liknelser återkommer sedan i samlingens sista novell ”En vinterberättelse”, och 

intressant att observera är att massan här när den skildras som djur alltid beskrivs i en negativ 

kontext. Människorna i flock är tama djur som tvingas till slakt. I samlingens sista novell 
                                                
64 Trotzig, 1977, s. 89-140. 
65 Frick, sid. 110. 
66 Ibid.  
67 Gabriella Olsson, s. 5. 
68 Ibid. sid. 8 ff. 
69 Ulf Olsson, I det lysande mörkret – En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta (Kristianstad 1988), s. 138 f.  
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gestaltas huvudkaraktären dock inte lika mycket som ett djur som i de andra novellerna. Här 

lever han istället i skogen sida vid sida med olika djur. Men trots den längtan och kärlek han 

känner till att leva så fullt ut är han ändå en människa som stundtals finner livet i skogen 

mycket hårt.  

      Ett gemensamt drag med ”En man i natten” är dock att det är djurriket som gestaltas som 

det trygga, vackra och att det är det mänskliga som huvudpersonen strävar bort från.70 

    Sammanfattningsvis kan man beskriva det som att djursymbolik i novellsamlingen 

Berättelser används av Trotzig för att beskriva karaktärer (hur de ser ut och beter sig), men 

även för att gestalta dessa karaktärers känslor.  
 

3.2 Tolkning av djursymbolerna 
Vad är de djur Trotzig använder i sina texter uttryck för? Bör man betrakta dem som utvalda 

endast för sina estetiska drag eller som budskapsbärande symboler över något annat?  

     Att koppla samma människor med djur är ett vedertaget grepp inom litteraturen och vanligt 

är att författare antingen använder sig av existerande symboler som ibland görs till egna eller 

skapar egna som de gör återkommande inom sitt författarskap.  

     När det gäller djursymbolik förknippas ofta ett specifikt djur med saker som går långt 

utanför dess zoologiska egenskaper, och med tiden läggs olika associationer till eller faller 

bort, och symbolvärdet förändras. Detta gör att olika djur har olika innebörd i olika kulturer, 

religioner och sammanhang. En specifik djursymbol kan därför även ha vitt skilda meningar 

inom olika författarskap, och stor del har att göra med på vilket sätt den används. En symbol 

får sin innebörd av de föreställningar den relateras till.71 

     Djursymbolik inom litteraturen går långt tillbaka i tiden och djur ansågs ursprungligen 

förkroppsliga skapande krafter eller gudar som framkallade och vidmakthöll livet. Djuren 

betraktades även som källor till vishet och makt eftersom de var invigda i naturens 

hemligheter på ett sätt som människan aldrig kunde bli. Vidare sågs de som vägvisare till 

andra världar. Vissa djur har traditionellt sett betytt olika saker, till exempel symboliserat 

lycka eller olycka, men det har även varit vanligt att porträttera olika gudar som djur. 

Djursymbolik återfinns i alla folks mytologier, konst och religioner och kan ses som ett 

erkännande av instinkternas och känslornas starka inflytande på mänskligt beteende.72 

 

                                                
70 Trotzig, 1977, s. 143-167.  
71 Hallberg, s. 23 ff. och s. 434.  
72 David Fontana, Symbolernas hemliga språk (Stockholm 1994), s. 78.  
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Djurliv och växtliv från olika landskap speglas även i Gamla testamentets liknelser och 

djurbilder från det bibliska bildspråket belyser människors kynne, aktiviteter och attityder, 

något som Trotzig med all säkerhet är medveten om då katolicismen är en viktig 

inspirationskälla för hennes författarskap.73 

     Landskap spelar stor roll i Trotzigs texter, och är något hon haft med sig sedan barndomen 

då hon byggde landskap och städer av stenar, mossa och blad i olika former av lekar. Dessa 

landskap blev sedan till bilder som hennes berättelser tar sina avstamp i.74 Ofta använder hon 

sig av olika naturmiljöer hämtade från det kraftfulla och skiftande landskapet Skåne.75 

     De olika djur Trotzig använder sig av i sina texter återkommer genom hela författarskapet. 

Vissa av dem återfinns inte i Berättelser, medan andra, som fåglar, är lika frekvent 

förekommande som i många andra verk. 

     När det gäller andra naturfenomen än djursymbolik använder Trotzig i den aktuella 

novellsamlingen främst vatten som symbol. Hon kopplar genomgående vatten till 

karaktärernas ögon, och låter denna natursymbol i likhet med de fåglar hon ofta återkommer 

till vara en dubbel symbol, som kan vara släckt och död såväl som underlig och övernaturlig 

beroende på hur karaktären vars blick ska skildras är som person.76 Detta är också en mycket 

genomgående symbol i hennes författarskap.77 

     Även flera andra av Trotzigs frekvent använda djursymboler används på olika sätt i olika 

verk, och har inga fastslagna egenskaper. De skiftar ständigt och kan symbolisera olika saker 

beroende på sammanhanget. Hon kan till exempel använda sig av de olika djuren hund och 

mus på olika sätt i olika verk för att säga samma sak; att en person är gammal, sjuk och grå. I 

ett annat verk kan exempelvis hunden istället användas på samma sätt som i novellen 

”Skämtet”, som en symbol för kraft och ilska.78 

     När det gäller tolkning av de djur hon använder sig av är innebörden olika beroende på 

vilken skolas teorier man följer. Traditionellt sett har dock exempelvis möss fått symbolisera 

ödmjukhet, men oftast varit placerade i en negativ kontext där de även förknippats med 

hyckleri och förstörelse.79  När det gäller hundar har de oftast betraktats som en lyckosam 

symbol som stått för lojalitet, vaksamhet, mod och skicklighet i jakt. Andra kopplingar till 

                                                
73 Fontana, s. 97 och Olsson, 1988, s. 32.  
74 Birgitta Trotzig, ”Varför skriver jag”, Bonniers Litterära Magasin 1986:1, s. 13-14.  
75 Boyer, s. 46. 
76 Trotzig, 1977.  
77 Boyer, s. 80.  
78 Gabriella Olsson, s. 15. 
79 Fontana, s. 78.  
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hunden har varit manlighet, solen, vinden och elden. Vargar och rävar är istället tvetydiga; 

vargen kan till exempel innebära grymhet men också moderlighet.80 

     Om man betraktar den hos Trotzig frekvent förekommande symbolen fågel och dess 

traditionella innebörd ser man att den klassiskt sett alltid varit sinnebilden för frihet från det 

jordbundna livets fysiska begränsningar. Fåglar har även symboliserat själens uppstigande till 

gudarna, men kan också ses som budbärare från himlen, med goda eller onda budskap.81  

     När man analyserar de symboler Trotzig använder kan man konstatera att hon förmodligen 

har stor kunskap om traditionell djursymbolik, men att hon väljer att använda symbolerna i en 

personlig kontext. Trotzig följer även traditionen då hon kan ge samma djur olika innebörd  

beroende på sammanhang.  

 

3.3 Symbolernas funktion för texten som helhet 
Man kan konstatera att Trotzigs texter utgör en helhet när det kommer till djur och natur. 

Symbolerna bör betraktas som en stark och viktig del av Trotzigs bildspråk. Rent grammatiskt 

kan man konstatera att Trotzigs bilder oftast är liknelser och inte metaforer. Dock ger de 

liknelser hon använder sig av ofta samma känsla som en metafor skulle ha gjort.82  

     Trotzigs landskap, hennes karaktärer och de känslor som förmedlas via dem; alla hänger de 

ihop. Man kan se naturen och landskapet som utgångspunkten ur vilka karaktärerna och de 

djur de liknas vid föds fram och att detta landskap sedan präglar dem. Trotzig har under sitt 

författarskap i stor utsträckning inspirerats av bilder, vilket är tydligt då allt i hennes noveller 

hänger ihop på samma sätt som på en bild. 

     Man skulle kunna invända att ett allt för symbolladdat språk kan bli förvirrande och kräver 

för mycket av läsaren. Men i många litterära verk skapar de tvärtom ett djup att vila i vid 

läsningen. Människan har alltid dragits till symboler och har lätt för att utveckla ett intresse 

för dem. Litterära verk som är symboliska fungerar stimulerande och griper oss intensivt som 

läsare, vilket Trotzigs författarskap kan ses som ett exempel på.83 

     Symbolik ger näring åt konstnärligt arbete både medvetet och omedvetet, och man kan 

beskriva det som att symboler bidrar till att Trotzig i sina texter kan uttrycka det hon vill 

förmedla på bästa sätt.84 Trotzig själv refererar till sina verk inte som noveller och romaner 

                                                
80 Fontana, s. 84.  
81 Bergil, s. 100 ff samt Fontana, s. 86.  
82 Gabriella Olsson, s. 13. 
83 Fontana, s. 10.  
84 Fontana, s. 39.  
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utan som legender eller berättelser, och hon skriver i först hand för att rannsaka sig själv och 

lära känna världen.85 

     Trotzigs berättelser är ofta influerade av sagor med djur förknippade med mytiska eller 

symboliska funktioner. Texterna liknar sagor på det sättet att de ofta behandlar människor i 

tidlösa situationer, ställda inför uppdrag eller känslomässiga dilemman. De skildrar också, i 

likhet med sagans tradition, förutbestämda människoöden. Man kan se Trotzigs berättelser 

som konstsagor som ofta har naturtema och där naturen används som en både positiv och 

negativ symbol. Istället för att endast placera djur i berättelserna vävs de också in i 

karaktärerna.86 

     Delvis blir en karaktär i texten bärare av de egenskaper som traditionellt tillskrivits det djur 

han eller hon liknas vid, men samtidigt beror läsarens uppfattning av djursymbolen på egna, 

personliga erfarenheter av det aktuella djuret. Läsupplevelsen blir därför en fusion av Trotzigs 

grepp att använda djur på ett sätt som är både traditionellt och personligt och läsarens egna 

upplevelser. 
 

4 Slutord 
Trotzigs texter svämmar i allmänhet över av referenser från naturen, och det är därför inte 

förvånande att detta grepp även innefattar hennes karaktärer. Man kan konstatera att hon är 

ytterst dynamisk vid användandet av symboler. De är aldrig huggna i sten, utan skiftar 

ständigt. Samma symbol kan återkomma gång på gång i samma text, men läsaren upplever 

känslan av att se den i ett nytt ljus varje gång den dyker upp.  

     Trotzig har förmågan att på detta sätt väcka både tankar och känslor hos sina läsare, att få 

dem att medverka i den text de läser genom tidigare uppfattningar och kopplingar till ett visst 

djur. Hon använder djursymbolik främst för att förmedla känslor, och naturen blir ett redskap 

för hennes individuella bildspråk.  

     I Trotzigs djuriska värld ger väder, växter och människors ansikten samma stämning och 

hon kan liknas vid en målande konstnär och utgår ofta från en bild av en naturupplevelse som 

sedan får växa fram och med hjälp av ord bli till en berättelse.87 Hennes konst är symbolistisk 

och symbolen kan sägas agera på två plan, som inspiration och uttryck. 

                                                
85 Boyer, s. 79.  
86 Bergil, s. 203.  
87 Jarenius, s. 9. 
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Hennes sagoinfluenser utgörs av människors associationer och läsarnas allmängods vilket gör 

Trotzigs författarskap brett och spännande, fullt av motsägelser och dynamik.88 Naturen är en 

moder som också kan vara farlig, och samtidigt som naturen färgar människorna i hennes 

texter färgar människorna naturen.89 

     Det finns ännu inte speciellt mycket forskning som fokuserar specifikt på Trotzigs sätt att 

använda naturen för att skapa sina karaktärer, men förhoppningsvis erbjuder framtiden detta. 

Jag anser att min uppsats tydligt visat förekomsten av detta fenomen och hoppas att temat 

ytterligare kommer belysas i framtiden. Att det ännu inte gjorts i stor utsträckning visar för 

mig inte att det skulle vara ett perifert tema, utan snarare att Trotzigs författarskap är så pass 

mångbottnat att det ständigt erbjuder nya infallsvinklar att utforska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 Bak, s. 14 f. och Boyer, s. 77.    
89 Boyer, s. 53. 
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