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Jakten – en litterär kontaktzon i mötet  
mellan mänskliga och icke-mänskliga djur  

i David Garnetts roman Lady into fox (1922)

ANN-SOFIE LÖNNGREN 

Förhållandet mellan mänskliga och omänskliga djur har alltsedan tidernas 
begynnelse karakteriserats av såväl våld som kärlek och dessutom gett upp-
hov till både mytologiseringar och ontologiska förhandlingar. I den västliga 
delen av världen är det möjligt att förstå organiseringen av denna relation i 
termer av ett spänningsfält mellan en antropocentrisk världsbild som 
placerar människan i centrum och identifierar det mänskliga perspektivet 
som det egentliga och rätta, och ’mer-än-antropocentriska’, andra världar.1 
Den akademiska kunskapsproduktionen har traditionellt sett utgått från det 
första perspektivet av de två, och därmed använt en vertikal förståelse uti-
från vilken det icke-mänskliga djuret ses som underordnat det mänskliga. 
Inom fältet human-animal studies (HAS) som har utkristalliserats under de 
senaste decennierna har emellertid denna utgångspunkt blivit föremål för 
grundläggande problematiseringar. 

Ett inflytelserikt inlägg i denna debatt gjordes i och med publiceringen 
av Jacques Derridas föreläsningsserie från 1990-talet, The Animal that 
Therefore I am (Following) (2006). Här föreslås en syn på djur-människare-
lationen som en process av ömsesidig konstituering snarare än en på för-
hand given hierarki som placerar människan överst.2 Denna diskussion 
både revideras och vidareutvecklas i Donna Haraways bok When Species 
Meet (2008), där hon använder Mary Louise Pratts begrepp ”contact zone” 
för att förstå förhållandet mellan mänskliga och icke-mänskliga djur.3 
Begreppet, som myntats inom en kontext av postkoloniala studier, defi-
nieras av Pratt som en strävan efter att “invoke the spatial and temporal 
copresence of subjects previously separated by geographic and historical 

1 Ann-Sofie Lönngren, Following the Animal. Power, Agency, and Human-Animal Transforma-
tions in Modern, Northern European Literature (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing, 2015), s. 9–12. 
2 Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am [2006], red. Marie-Louise Mallet (New 
York: Fordham University Press, 2008), s. 1–11. 
3 Donna J. Haraway, When Species Meet (Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 
2008), s. 4. 
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disjunctures, and whose trajectories now intersect”. Hon fortsätter: “A 
‘contact’ perspective emphasizes how subjects are constituted in and by 
their relations to each other. It treats the relations […] in terms of copre-
sence, interaction, interlocking understanding and practices, often within 
radically asymmetrical relations of power.”4  

Haraway använder Pratts term för att begreppsliggöra relationen mellan 
mänskliga och icke-mänskliga djur som en ömsesidig och potentiellt sub-
versiv konstitueringsprocess som möjliggjorts i en spatialt och temporalt 
avgränsad sfär vilken intensifierar och komplicerar interaktionen mellan 
(minst) två olika parter som befinner sig i ett ojämlikt förhållande till 
varandra. Kontaktytan kan dock se mycket olika ut; i When Species Meet 
diskuterar Haraway både agility och kycklinguppfödning, och har fått skarp 
kritik från djurrättsrörelsen för att hon inte tar tydligare avstånd från djur-
industrin.5 

Denna kritik är förstås å ena sidan befogad: Hur ska ett möte, en kon-
takt, kunna ske om den ena äter den andra? Å andra sidan ska begreppet 
”kontaktyta” inte förstås som värderande, utan här ryms alla möjliga slags 
möten mellan ojämlika subjekt, varav vissa naturligtvis kan vara sprungna 
ur eller resultera i våld. Detta är omständigheter som jag tog hänsyn till då 
jag i boken Following the Animal (2015) definierade termen ”literary 
contact zones” som ”spaces on the text’s surface where violent, tender, and 
potentially subversive encounters between human and animal are con-
centrated.”6 Här användes denna definition för att diskutera transforma-
tioner mellan människa och djur som textuella ytor där den process syn-
liggörs som innebär att dessa kategorier överskrids, förhandlas, undergrävs 
och stabiliseras. I föreliggande text vill jag vidareutveckla den diskussion jag 
förde i denna bok genom att fokusera en annan, närliggande kontaktyta 
mellan människa och djur i litteraturen. Det är nämligen uppenbart att 
vissa av de artöverskridande förvandlingar jag tidigare har diskuterat sker i 
närhet av eller genom skildringar av jakt.  

Jakt definieras av Nationalencyklopedin som en ”avsiktlig handling som 
syftar till att fånga eller döda vilt”.7 I kontrast till en sådan föregivet ’neutral’ 

 
4 Mary Louise Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation (New York: Routledge, 
1992), s. 7. 
5 Haraway 2008, s. 10f. 
6 Lönngren 2015, s. 30. 
7 Nationalencyklopedin, Jakt, u.å., https://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=jakt [hämtad 
2020–01–24]. 
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definition har man i ekofeministisk forskning alltsedan 1990-talet lyft fram 
jakt som en praktik som förutom att synliggöra den antropocentriska ord-
ningens yttersta konsekvens – den rätt människan tar sig att reglera livs-
längden för medlemmar av andra arter – även bidrar till att reproducera 
andra maktordningar såsom kön och sexualitet.8  

I det följande tänker jag använda dessa tankegångar i en diskussion om 
den engelske författaren David Garnetts högt prisade debutroman Lady into 
Fox (1922), sedermera uppsatt upp som både musikal och balett. Den ut-
spelas på engelska landsbygden i början av 1880, då det unga paret Tebrick 
har varit lyckligt gifta i två år. Paret bor tillsammans på ett stort gods och 
tycker om att promenera tillsammans över de vida hedarna. Det är under en 
sådan promenad de plötsligt får höra ljuden från en rävjakt, ”the hounds 
and later the huntsman’s horn in the distance.” Då händer detta: 

Hearing the hunt, Mr. Tebrick quickened his pace so as to reach the edge of 
the copse, where they might get a good view of the hounds if they came that 
way. His wife hung back, and he, holding her hand, began almost to drag 
her. Before they gained the edge of the copse she suddenly snatched her 
hand away from his very violently and cried out, so that he instantly turned 
his head.  

Where his wife had been the moment before was a small fox, of a very bright 
red.9  

Mr. Tebrick blir naturligtvis väldigt förvånad över denna förvandling, men 
finner sig förhållandevis snabbt och bär Silvia tillbaka till deras gemensam-
ma hem där han försöker fortsätta leva tillsammans med henne som tidi-
gare.10 Med tiden blir dock situationen ohållbar och Mr. Tebrick har slut-
ligen inget annat val än att släppa ut sin älskade rävhona i naturen. Så en 

8 Se exempelvis Marti Kheel, ”License to kill. An Ecofeminist Critique of Hunter’s Discourse”, 
i Animals and Women. Feminist Theoretical Explorations, red. Carol J. Adams & Josephine 
Donovan (Durham/London: Duke University Press, 1995), s. 85–125 och Linda Kalof, Amy 
Fitzgerald & Lori Baralt, “Animals, Women, and Weapons. Blurred Sexual Boundaries in the 
Discourse of Sport Hunting”, Society and Animals 12:3 (2004), s. 238–251. 
9 David Garnett, Lady into Fox (London: Chatto & Windus, 1922), s. 5. Kursiv i original. 
10 I romanen kallas den äkta maken genomgående för Mr. Tebrick, medan Mrs. Tebrick 
mestadels refereras till med sitt förnamn ’Silvia’. Förklaringen till detta skulle naturligtvis kunna 
vara genuskonventioner men också omständigheten att Silvia överhuvudtaget inte talar 
(eftersom hon är en räv), medan hon å andra sidan om- och tilltalas mycket av Mr. Tebrick. I 
denna artikel följer jag praxis i romanen och skriver därmed omväxlande ’Mrs. Tebrick’ och 
’Silvia’. 
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solig och vacker höstdag när Mr. Tebrick är inne i sitt hus hör han återigen 
jakthundarna, och när han rusar ut ser han Silvia (i rävform) komma 
springande mot honom alldeles utmattad, följd av ett helt koppel hundar. 
Hon lyckas precis hoppa upp i hans famn när hundarna får tag i henne och 
biter henne så illa att hon dör i hans armar. Därefter är romanen slut. 

Lady into Fox öppnar för många olika tolkningsmöjligheter, inte minst 
genom det fantastiska inslag som utgörs av den artöverskridande trans-
formationen. Denna förklaras helt enkelt av romanens berättarröst med att 
magiska saker faktiskt sker ibland, och att Silvias förvandling till räv är en 
lika osannolik som verklig händelse. Som läsare får man intryck av att det 
kanske är så att Mrs. Tebrick egentligen har dött eller lämnat äktenskapet, 
och att det är Mr. Tebricks vanföreställning att hon har förvandlats till en 
räv. Men det ges som sagt aldrig några tydliga svar på den frågan, och jag 
ska heller inte fördjupa mig i den nu. Istället vill jag tillhandahålla en 
fördjupad förståelse av dynamiken bakom händelseförloppet i Lady into 
Fox genom att aktivera det litterära djurets möjliga betydelser på meta-
foriska såväl som metonymiska nivåer samt även genom att anlägga ett 
deleuzianskt perspektiv på texten. I processen av att på detta vis ”följa 
djuret”11 genom berättelsen kommer ett uppmärksammande att ske av de 
sätt på vilka romanens gestaltning av ’jakt’ fungerar som en litterär kon-
taktyta för förhandlingar av normer rörande kön, sexualitet, social klass och 
art. I förlängningen utgör därmed analysen ett bidrag till kunskapsproduk-
tionen avseende förhållandet mellan människa, djur, litteratur och makt, 
med utgångspunkt i den potential som finns i mötet över artgränserna. 

Rävblivandet som metafor för kvinnlig emancipation 
Med en metaforisk läsart, som innebär ett grundläggande antagande att 
Silvias förvandling till räv betyder någonting annat,12 är det möjligt att 
förstå detta motiv mot bakgrund av den snabba utvecklingen på jämställd-
hetens område som skedde i England likväl som i resten av Europa under 
1920-talet.13 Garnett var en person som var djupt involverad i Londons 

 
11 För olika läsarter avseende litterära djur samt lässtrategin ”att följa djuret” se Ann-Sofie 
Lönngren, “Metaphor, Metonymy, More-than-anthropocentric. The Animal that Therefore I 
Read (and Follow)”, i Palgrave Handbook of Literary Animal Studies, red. Susan McHugh, 
Robert McKay & John Miller (London: Palgrave Macmillan, kommande). 
12 Lönngren, kommande. 
13 Engelska kvinnor fick rösträtt med vissa begränsningar 1918 och full rösträtt på samma villkor 
som män 1928. Denna utveckling är i linje med flera andra europeiska länder, däribland Sverige 
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dåtida kulturliv och en del av Bloomsburygruppen centrerad runt Virginia 
och Leonard Woolf, i vilken ju förhållandet mellan könen var en fråga som 
debatterades livligt. Omständigheten att Silvias förvandling sker i just det 
ögonblick då hennes make försöker tvinga henne att göra något hon inte vill 
– titta på rävjakten – synliggör äktenskapet som en institution präglad av
våld och tvång. Även om det specifika äktenskap som skildras i Lady into
Fox verkar vara lyckligt så synliggörs den begränsande och disciplinerande
funktion som historiskt sett har utövats i den formaliserade heterosexuella
tvåsamheten i omständigheten att det är Silvias kropp som maken genom ett
fast grepp om handen och trots hennes uppenbara motstånd försöker dra
med sig åt det håll han själv vill gå. Mot den bakgrunden är det relevant att
fokusera det faktum att Silvia inte slinker ur hans grepp förrän denna kropp
har förvandlats, från kvinnligt mänsklig till rävhona, som inte på mot-
svarande sätt kan kontrolleras inom äktenskapets hägn. Transformationen
av Silvia framstår därmed som en variant av svanjungfru-motivet, vilket
långt före modern tid har använts för att skildra kvinnliga gestalter som
förvandlas till vilda djur och som på så vis slipper den begränsande tillvaron
med man och barn.14

Genom rävblivandet skapas en yta för kvinnligt omfamnande av de egna 
behoven som helt omkastar förhållandet mellan Mrs. och Mr. Tebrick. I 
början, då Silvias förvandling just har skett, anstränger hon sig (i Mr. 
Tebricks ögon) för att bibehålla ett lämpligt människo-beteende såsom att 
vid måltiderna sitta på en stol vid ett bord och dricka sitt te från ett fat och 
äta fint ur Mr. Tebricks hand. Inte heller motsätter hon sig inledningsvis att 
morgon och kväll bli borstad, tvättad och parfymerad av sin make, eller att 
fortsätta bära de klänningar och rockar hon hade som människa. Men 
hennes kropp är frigjord från det mänskliga patriarkala systemet och slinker 
ur förtrycket och förväntningarna genom att i förlängningen hävda sin egen 

— 
där ju kvinnor gavs rösträtt 1918 (och kunde nyttja denna första gången i valet 1921). 
14 Marina Warner, From the Beast to the Blonde. On Fairy Tales and Their Tellers (London: 
Vintage 1994), s. 353–356; Barbara Fass Leavy, In Search of the Swan Maiden. A Narrative on 
Folklore and Gender (New York/London: New York University Press, 1994). Se också Lönngren 
2015, s. 87; Ann-Sofie Lönngren, “Oppression and Liberation. Traditional Nordic Literary 
Themes of Female Human-Animal Transformations in Monika Fagerholm’s Early Work,” i 
Novel Districts. Critical Readings of the Works of Monika Fagerholm, red. Kristina Malmio & Mia 
Österberg (Helsinki: Finnish Literature Society, SKS, Studia Fennica Litteraria 9, 2016), s. 119–
132; Ann-Sofie Lönngren, “Mellan metafor och litterär materialisering – heteronormer och 
djurblivande i Monika Fagerholms novell ‘Patricia Kanin’ (1990)”, lambda nordica nr. 4 (2011), 
s. 53–84. 
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’rävighet’, vilket innebär en grundläggande oförmåga att förstå poängen 
med och i längden upprätthålla intresset för vackra klänningar och fint 
bordsskick. Ju längre tiden går desto oftare motsätter sig Silvia att klä på sig 
och bli tvättad, och intar snart sina måltider på alla fyra på golvet där hon 
äter sin mat från en tallrik direkt med munnen. 

Trots att Mr. Tebrick gör sitt bästa för att bevara samvaron med sin hus-
tru såsom det var medan hon fortfarande var i människoform – och därmed 
förströr henne med såväl kortspel och musik som att titta på bilder – så blir 
det vidare alltmer uppenbart att det inte bara är sina fina manér hon gradvis 
överger, utan även den kroppsliga närhet som hennes make önskar. Från att 
varje natt ha sovit hopkurad i hans famn i sängen insisterar Silvia allt oftare 
på att sova på en matta på golvet istället, och, vad värre är i Mr. Tebricks 
ögon, att röra sig utanför hemmets fyra väggar. Hans motivering för att 
hålla henne inlåst är att det är för farligt för henne att gå ut, där det finns 
hundar och jägare som kan döda henne. Så småningom tvingar dock 
hennes ökade rastlöshet honom att låta henne vistas i trädgården, men efter 
att hon flera gånger har försökt rymma därifrån släpper han henne slutligen 
motvilligt helt fri. 

Hur långt ifrån den mänskliga samvaron som gift Silvia slutligen rört sig 
synliggörs då hon efter en längre tid i frihet, under vilken Mr. Tebrick inte 
har sett till henne alls men aldrig slutat vänta på henne, dyker upp med en 
kull med valpar. Den frigörelse som började med att Silvia motsatte sig att 
vid handen släpas av sin make fram till ett skådespel hon inte ville åse, 
avslutas därmed med ett fullskaligt befriande av den egna kroppen och 
sexualiteten – något som kan kopplas till omständigheten att emancipa-
tionsrörelsen i 1920-talets England inte enbart rörde kvinnlig rörelsefrihet 
och självbestämmande utan även inbegrep ifrågasättanden av sexuell moral 
och en proklamering av frihet att välja att organisera erotiska förhållanden 
och familjebildning bortom normativitetens gränser.15 

 
15 Att jämställdhetsdebatten i 1920-talets England även inbegrep ifrågasättanden av sexuella 
normer har visats av bland andra Claire Langhamer, Women’s Leisure in England, 1920–60 
(Manchester/New York: Manchester University Press, 2000), s. 113–132. Trots att händelseför-
loppet i Lady into Fox inte har några direkta konnotationer av samkönad sexualitet så är det i 
ljuset av romanens problematiseringar av normativt familjeliv och kvinnlig sexualitet intressant 
att konstatera att den utkom enbart sex år före publiceringen av Radclyffe Halls Well of 
Loneliness (1928) och Virginia Woolfs Orlando (1928), vilka ju problematiserar såväl den 
heterosexuella normen som tvåkönsmodellen. 
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Mr. Tebricks djurblivande 
Ovanstående analys bygger på det grundläggande antagandet att Silvias 
rävblivande är en metafor för någonting annat än det som explicit skrivs ut, 
i detta fall kvinnlig emancipation. Men i förlängningen innebär Silvias 
oförmåga (och ovilja) att upprätthålla ett motstånd mot det som framstår 
som hennes ’egentliga’ natur och kroppsliga behov (rävens) att det inte 
räcker för Mr. Tebrick att rucka på sociala normer för att vidmakthålla 
relationen med sin fru. Istället blir han själv tvungen att anamma den bild 
av tillvaron hon förefaller ha och efterapa en del av hennes nya beteenden. 
För att äktenskapet mellan Mr. och Mrs. Tebrick ska kunna fortsätta krävs 
helt enkelt att han blir mer djurlik, något som får honom att, under den tid 
då hon fortfarande bor i huset, en sen kväll påverkad av alkohol gå ned på 
alla fyra och ”be a beast too like his wife”. Exakt vad som därefter utspelas 
får vi inte veta på grund av vad som framstår som berättarröstens känsla för 
god smak: ”To what lenghts he went then in that drunken humour I shall 
not offend my readers by relating”.16 

Det som här, i romanens inledande skede, framstår som ett gravt gräns-
överskridande av önskvärt och accepterat mänskligt beteende, kommer 
gradvis att framstå som Mr. Tebricks ’djurblivande’; en process som enligt 
Gilles Deleuze och Félix Guattari synliggör den inneboende instabiliteten i 
kategorin ’människa’ och sätter denna i relation till andra former av liv.17 
Undermineringen av Mr. Tebrick som en mänsklig karaktär blir allt tyd-
ligare ju längre händelseförloppet i romanen fortgår, men accelererar 
kraftigt när han konfronteras med Silvias valpkull. Med denna lilla grupp 
kommer han snart att tillbringa hela dagarna, och ”came to love them with 
very much of a father’s love and partiality”.18 Han lär känna deras respektive 
personligheter, grubblar över hur deras framtida liv ska te sig och tar vid ett 
tillfälle med sig en skål med vatten ut i skogen som han döper dem i. När 
Mr. Tebrick inser hur fort valparna växer upp och att de dessutom hotas av 
allehanda faror, förstår han att tiden han har tillsammans med sin rävfamilj 
kan bli kort, varför han börjar tillbringa även nätterna tillsammans med 
dem ute i skogen. Hem till sig går han bara ibland för att hämta lite att äta. 
Han hjälper rävarna att jaga genom att skrämma upp kaniner ur buskarna, 

16 Garnett 1922, s. 36. 
17 Gilles Deleuze & Félix Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia [1980] 
(London/New York: Continuum, 2004), s. 261–263. 
18 Garnett 1922, s. 73. 



KULTURMÖTEN 

226 

plundrar fågelbon på ägg som de kan äta och stjäl vid ett tillfälle en bikupa 
full med honung som han låter flocken festa på. 

Om Mr. Tebrick så här långt framstår som en sällsamt hängiven familjefar 
till sin lilla artöverskridande familj så blir det snart märkbart att hans roll i 
flocken även innebär mer grundläggande ifrågasättanden av hans status som 
mänsklig. Med tiden blir han så folkskygg att han, om han ser någon annan 
människa i skogen någon gång, gömmer sig tillsammans med rävarna bland 
träden, och detta så väl att han endast mycket sällan blir upptäckt. Han ändrar 
även sitt sätt att röra sig: ”he had got a way of going doubled up, often almost 
on all fours with his hands touching the ground every now and then, parti-
cularly when he went uphill.”19 De mänskliga normer avseende matintag och 
hygien som han i början var så noggrann med att upprätthålla för Silvias del 
gäller så småningom inte ens honom själv:  

he had become so careless of his own comfort in every way that he very 
seldom ate a proper meal, taking no more than a crust of bread with a 
morsel of cheese in the whole day […]. He let his beard grow too, and 
though he had been very particular in his person before, he now was utterly 
careless of it, gave up washing himself for a week or two at a stretch, and if 
there was dirt under his finger nails let it stop there.20 

En intressant aspekt av detta djurblivande är dess relation till det finare 
sociala skikt Mr. och Mrs. Tebrick tillhör. Genast efter transformationen av-
skedar Mr. Tebrick allt tjänstefolk för att slippa ifrågasättanden och skandal, 
varpå godset gradvis förfaller och huset blir alltmer dammigt och smutsigt. 
Fastän Silvias gamla amma under en tid återkommer till hushållet så tilltar i 
längden den sociala isolering som är en förutsättning för att den ovanliga 
parkonstellationen rävhona-man ska kunna fortgå, och i romanens slut är 
Mr. Tebrick helt avskuren från allt mänskligt umgänge. Den process av 
djurblivande han genomgår under romanens gång innebär således ett para-
llellt avsteg från hans status som fin herreman; en omständighet i Lady into 
Fox som påvisar det klassmässigt normativa i kategorin ’mänsklig’.  

De förändringar som beskrivs ovan, som kan framstå som delar av ett 
allmänt förfall, upplevs dock inte alls på det viset av Mr. Tebrick själv. I 
romanens slutskede, när den sommar han tillbringat med Silvia och hennes 
valpkull lider mot sitt slut, blir det uppenbart att det djurblivande Mr. Tebrick 

 
19 Garnett 1922, s. 86f. 
20 Garnett 1922, s. 61f. 
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är indragen i resulterar i stor personlig lycka likväl som nya insikter avseende 
såväl livets mening som innebörden i att vara ’människa’ och ’djur’: 

he rejoiced exceedingly in his solitary life. He understood, or so he fancied, 
what it was to be happy, and that he had found complete happiness now, 
living for day to day, careless of the future, surrounded every morning by 
playful and affectionate little creatures whom he loved tenderly, and sitting 
beside their mother, whose simple happiness was the source of his own.21  

Det är en känsla som tilltar med tiden, så att ”all human customs and insti-
tutions seemed to him nothing but folly” till den grad att han hävdar sig 
villig att ”exchange all my life as a man for my happiness now, and even 
now I retain almost all of the ridiculous conceptions of a man. The beasts 
are happier and I will deserve that happiness as best I can.”22 Ja, han till och 
med formulerar ett ny slags teologi, där definitionen av människa och djur 
är kraftigt reviderade i relation till det vedertagna kristna paradigmet: 

these cubs were innocent, they were as stainless snow, they could not sin, for 
God had created them to be thus and they could break none of His com-
mandments. And he fancied also that men sin because they cannot be as 
animals.23  

Så leder Mr. Tebricks djurblivande, motiverat av hans frus oväntade och 
plötsliga transformation till räv, slutligen inte enbart till att han får en ny 
syn på tillvaron och sin egen plats däri, utan till en fullskalig en invertering 
av den kristna antropocentriska hierarkin som ju enligt tradition placerar 
människan högst upp. 

… men om en räv är en räv? 
Så långt har vi läst Lady into fox först metaforiskt och därefter med ett 
deleuzianskt perspektiv – men vad händer om vi nu provar att läsa den för-
vandling Silvia genomgår metonymiskt, och således upprätta en förbindelse 
mellan romanens skildring av räv och ’riktiga’ rävar?24 Detta finns det starka 

21 Garnett 1922, s. 76. 
22 Garnett 1922, s. 84. 
23 Garnett 1922, s. 84. 
24 För skillnaden mellan metaforiska och metonymiska läsningar av litterära djur se Lönngren, 
kommande. 
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anledningar till, då det engelska 1920-talet inte enbart präglades av köns-
emancipatoriska strömningar utan även av ekologiska intressen för icke-
mänskligt liv. I Bloomsburygruppen manifesterades dessa bland annat i den 
finsk-estniska författaren Aino Kallas roman Sudenmorsian (1928; sve. 
Vargbruden 1936), Virginia Wolfs roman Flush (1933) samt även i Lady 
into Fox.25 

I romanen tillhandahålls dessa perspektiv delvis genom skildringen av 
hur Mr. Tebrick reagerar inför det faktum att hans fru har en ny familj. 
Trots att han blir mycket glad så plågas han av tanken på ”what had 
happened to her, and how far apart they were now”.26 Det är uppenbarligen 
tanken på parningsakten som hotar Mr. Tebricks sinnesro, och som för-
anleder grubblerier om huruvida Sylvia nu ska betraktas som prostituerad 
då hon givit sig åt en ’man’ utanför äktenskapet, och om han i själva verket 
borde känna svartsjuka istället för glädje. Det tar dock inte lång stund innan 
han inser att hans status som människa borde utgöra ett skydd mot sådana 
känslor: 

Can a man have his honour sullied by a beast? I am a man, I am im-
measurably superior to the animals. Can my dignity allow of my being 
jealous of a beast? A thousand times no. Were I to lust after a vixen, I were a 
criminal indeed. I can be happy in seeing my vixen, for I love her, but she 
does right to be happy according to the laws of her being.27 

I engelsk lagstiftning var bestialitet – sexuell kontakt mellan människa och 
djur – under tiden för publikation av Lady into fox reglerad i lagen rörande 
sodomi,28 vilket förklarar varför Mr. Tebrick säger sig vara kriminell om 
han skulle hysa några känslor av lust för den räv han håller för hustru. Men 

 
25 Se exempelvis Kukku Melkas, “From Apocalypse to the New Paradise. Early Ecological 
Thinking and Aino Kallas’ Work in the 1920’s”, i Aino Kallas, Negotiations with Modernity, red. 
Leena Kurvet-Käosaar & Lea Rojola (Helsinki: Finnish Literature Society, 2011), s. 54–65; 
“Woolf and Animals”, Virginia Woolf Miscellany 84, red. Kristin Czarnecki & Vara Neverow 
(2013); John Simons, Animal Rights and the Politics of Literary Representation (Basingstoke: 
Palgrave, 2002), s. 147–153 samt Virginia Woolf and the Natural World. Selected Papers of the 
Twentieth Annual International Conference on Virginia Woolf, red. Kristin Czarnecki & Carrie 
Rohman (Clemson, SC: Clemson University Digital Press, 2011). 
26 Garnett 1922, s. 68. 
27 Garnett 1922, s. 70. 
28 Hani Miletski, ”A History of Bestiality”, i Bestiality and Zoophilia. Sexual Relations with 
Animals, red. Andrea M. Beetz & Anthony L. Podberscek (Lafayette, Ind.: Purdue University 
Press, 2005), s. 1–22. 
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han brottas här också med ett dilemma som enligt Barbara Fass Leavy är 
återkommande i transformationsberättelser, nämligen hur sexuellt begär 
ska hanteras i relation till någon som varit och på ett mentalt plan kanske 
fortfarande är människa, fast dennes kropp har blivit ett djurs.29 Som vi ser i 
detta citat är Mr. Tebricks lösning att betona kärleken framför lusten – 
någonting som emellertid inte hindrar honom från att ha fysisk kontakt 
med sin fru i rävform. Genast efter att transformationen har ägt rum, i 
romanens början när Mr. Tebrick sätter sig ner på marken bredvid Silvia 
och tillsammans med henne begråter denna oväntade händelse, sägs det att 
han mellan snyftningarna kysser henne ”quite as if she had been a woman, 
and not caring in his grief that he was kissing a fox on the muzzle”.30 Mr. 
Tebricks kyssande av sin frus nos återkommer romanen igenom, liksom 
smekningar av den vackra mjuka pälsen och beundrande beskrivningar av 
dess lyster och färg samt av Silvias väl avvägda rörelser och smidighet. 

Dessa sätt att även fortsättningsvis umgås fysiskt med hustrun efter det 
att hon intagit rävform innebär dock att svartsjukan emellanåt återkommer. 
Det sker inte minst vid det tillfälle då den räv som förmodligen är biologisk 
far till valparna dyker upp, och Mr. Tebrick förefaller betrakta denne som 
en mänsklig rival: ”By Gad! we two have been strangely brought together! 
(sic)”31 Under natten lider han svartsjukans alla välkända kval, vilka inte 
helt försvinner förrän han och Silvia genomgått vad som framstår som en 
förhållandevis konventionell försoningsscen i passionerade kärleksdramer: 

presently his vixen, coming to him, put her feet upon his shoulders as he sat 
on the ground, and licked him, and he kissed her back on the muzzle and 
gathered her in his arms and rolled her in his jacket and then laughed and 
wept by turns in the excess of his joy.  

All his jealousies of the night before were forgotten now.32 

Om den ena aspekten av en metonymisk förståelse av Silvias förvandling till 
räv således berör normer rörande kärlek och sexualitet, så tematiserar den 
andra det våldsutövande som sker i den traditionella engelska rävjakten; en 
aspekt som med sin statusfyllda karaktär anknyter till den problematisering 

29 Leavy 1994, s. 101–155, 196–244. 
30 Garnett 1922, s. 6. 
31 Garnett 1922, s. 77. 
32 Garnett 1922, s. 83. 
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av social klass som sker i Lady into Fox (vilket diskuterades ovan).33 Men 
redan innan det ödesdigra tillfälle då Silvia förvandlas till en räv får vi veta 
att hon hette Fox som ogift, ett namn som kanske, spekulerar berättar-
rösten, kommer sig av att hennes familj sägs ha haft en halvtam räv fast-
kedjad på gårdsplanen någon gång före hennes egen födelse. Vi får också 
information om att Silvia redan som 10-åring uppmuntrats att delta i en 
rävjakt och att hon ”took great fright and disgust at it, and vomited after it 
was done”. Minnet av denna upplevelse har lett till att hon som vuxen alltid 
talar om ”the poor foxes”,34 och vi förstår av dessa inledande omständig-
heter att Sylvia inte stöttar de förtryckande praktiker som karakteriserar 
förhållandet mellan människa och räv i romanens plats och tid (den 
engelska landsbygden vid sent 1800-tal). 

Att rävarna är en utsatt art, därom råder ingen tvekan. Farorna mot en 
rävs liv definieras av ett tillfälle av Mr. Tebrick som ”a thousand” och utgörs 
av såväl fällor och jakt som lösspringande vakthundar. Faktiskt så är det 
insikten om denna utsatthet som i mötet mellan Mr. Tebrick och dennes 
’rival’ – rävhanen – som får den äkta maken att inta en mer försonlig inställ-
ning och att övervinna en del av sin svartsjuka. Vidare gör han romanen 
igenom sitt bästa för att beskydda Silvia från alla dessa faror, varav den 
årligen återkommande, organiserade rävjakten framstår som det stora hotet 
mot hennes liv. Att det är just vid en sådan jakt som Silvia så småningom 
avlider kan ses som en gestaltning av svårigheterna med att begränsa och 
förutse effekterna av även institutionaliserad våldsutövning, vilken ju i detta 
fall, trots att den riktas mot en annan art, får långtgående konsekvenser 
också för mänskligt liv. 

Avslutning 
I Lady into Fox används jaktmotivet som en startpunkt för den intrikata 
händelseutveckling som leder till en kärlekshistoria som är lika säregen som 

 
33 Rävjakt med hundar på engelska landsbygden har pågått sedan 1600-talet, och har varit 
föremål för debatt och kontrovers. Omständigheten att denna praktik upprätthåller sociala 
hierarkier har konstaterats av bland andra Phil Milbourne, ”Hunting Ruralities. Nature, Society 
and Culture in ‘Hunt Countries’ of England and Wales”, Journal of Rural Studies 19:2 (2003), s. 
157–171. Att rävjakten än idag väcker starka känslor och spelar en viktig roll i engelsk politik 
visas i Katrine Marcal, ”Så blev rävjakten politisk dynamit i Storbritannien”, Dagens nyheter 
(DN) 23/1 2020, https://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-blev-ravjakten-politisk-dynamit-i-
storbritannien/ [hämtad 2020–01–27]. 
34 Garnett 1922, s. 3. 
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den är tragisk, om (den omöjliga) kärleken mellan en ung man och hans till 
räv förvandlade hustru. Att den artöverskridande transformationen sker 
just i anslutning till en jakt är emellertid ingen slump, utan framstår som en 
konsekvens av att detta är en av få situationer då vilda djur och människor 
kommer varandra verkligt nära, dessutom i en intensiv och uppjagad kon-
text där det som ytterst står på spel är en fråga om liv och död. Som vi har 
sett i Lady into Fox möjliggör detta närmande såväl våld som kärlek och 
ytterst ett förverkligande av artöverskridande relationer som bär på en sub-
versiv potential att rucka på den antropocentriska ordningen. I detta av-
seende är dock just Garnetts roman inte alls unik, utan skriver snarare in sig 
i ett kontinuum av jaktskildringar under modern tid. Ett exempel ur den 
svenska litteraturen återfinns i Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga 
(1891), där titelpersonen, som är en komplex karaktär men med ett starkt 
stråk av välvilja och godhet, under en jakt på en ilsken gammal björn ”ryser 
över sig själf, som har gått ut för att förfölja och döda”. När han väl får korn 
på besten förmår han inte trycka av: 

Och där kommer den store björnen rätt emot honom, blind på ena ögat af 
ett hugg med en kavaljers knif, halt på ena benet af en kula från en kavaljers 
bössa, vresig och ruggig, ensam, alltsedan de dödat hans hustru och bortfört 
hans barn. Och Gösta ser honom sådan han är: ett fattigt, förföljdt djur, som 
han ej ville beröfva lifvet, det sista han har kvar, sedan människorna tagit 
ifrån honom allt annat. 

”Må han döda mig, tänker Gösta, men jag skjuter ej.”35 

Här syns tydligt hur jakten för människan och det vilda djuret närmare 
varandra till en sådan grad att det senare förlorar sin karaktär av stereotyp 
och hot – ’den farliga björnen’ – och istället framträder som en individ med 
en historia och ett personligt lidande vartill människan dessutom är stor 
skuld. Ett annat exempel ur den nordeuropeiska litteraturen på hur den 
fysiska närhet som jakten innebär får långtgående och svåröverblickbara 
konsekvenser för förhållandet mellan människa och djur finner vi i tidigare 
nämnda Vargbruden av Aino Kallas. Här skildras hur den unga frun Aalo 
mitt under en vargjakt möter blicken hos den store hanne som är flockens 
ledare: “ett stort och kraftigt vilddjur på höga ben, med lång, grå ragg, 

35 Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga: förra delen [1891]. Textkritisk utgåva utarbetad av med-
arbetarna vid Selma Lagerlöf-arkivet, huvudred. Petra Söderlund (Stockholm: Svenska Vitter-
hetssamfundet, 2013), s. 144. 
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spetsig nos och bred panna, och voro dess sneda och vilda ögon uppfyllda 
av hela ödemarkens hat.” I samma ögonblick som de ser in i varandras ögon 
hör Aalo en märklig kallelse: ”’Aalo, min lilla flicka, följer du med mig bort i 
kärret?’”36 Detta är den inbjudan Aalo hörsammar när hon en tid därefter 
söker upp vargflocken i skogen om natten och så småningom själv drar på 
sig ett vargskinn och förvandlas till varg. Transformationsmotivets subver-
siva potential – och därmed de gränsöverskridande möjligheter som finns i 
romanens skildring av jakt – synliggörs i det faktum att Aalo i allt högre 
grad väljer att springa med vargarna istället för att vara hemma och ta hand 
om man och barn. Detta är ett val hon håller fast vid även när det slutligen 
blir ett hot mot hennes eget liv. 

Att de komplexa relationer som jaktmotivet rymmer återkommer även i 
den postmoderna litteraturen visas i isländske författaren Sjóns roman 
Skugga-Baldur (2003). En komplex historia fylld med svek, kärlek och ond-
ska får här sin upplösning genom den flera dagar långa rävjakt som, inter-
folierad med sin egen förhistoria, löper från romanens början till dess slut. 
Precis som i Gösta Berlings saga och Vargbruden medför intensiteten och de 
höga insatserna att detta motiv i Skugga-Baldur bär på förutsättningar för 
såväl brutal avlivning som empati, försoning, kärlek och frigörelse. Det är 
en komplexitet som återfinns även i Lady into Fox, där det är viktigt att 
erinra sig att Silvia inte enbart dör vid en jakt, utan att hennes liv som räv 
även påbörjas vid en sådan. Mellan dessa händelser gestaltar hon på flera 
olika textuella nivåer förhandlingsbarheten i normer för såväl mänskligt 
som icke-mänskligt liv på sätt som slutligen skapar det som Donna 
Haraway refererar till som möjliga ’andra världar’, sätt att relatera mellan 
olika former av liv och att organisera tillvaron som går bortom det antro-
pocentriska paradigmet.37 Därmed förverkligas i Garnetts roman den sub-
versiva potential som trots, eller kanske just på grund av, den våldsamhet 
som är dess kärna, ryms i det litterära jaktmotivets artöverskridande möte. 

Källor och litteratur 
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia 

[1980] (London/New York: Continuum, 2004). 
Derrida, Jacques, The Animal That Therefore I Am [2006], red. Marie-Louise Mallet 

(New York: Fordham University Press, 2008). 
Garnett, David, Lady into Fox (London: Chatto & Windus, 1922). 

 
36 Aino Kallas, Vargbruden [1928] (Stockholm: Albert Bonniers förlag 1936), s. 193. 
37 Haraway 2008, s. 20. 



JAKTEN – EN LITTERÄR KONTAKTZON 

233 

Hall, Radclyffe Marguerite, The Well of Loneliness (London: Jonathan Cape, 1928). 
Haraway, Donna J., When Species Meet (Minneapolis/ London: University of Minnesota 

Press, 2008). 
Kallas, Aino, Vargbruden [1928] (Stockholm: Albert Bonniers förlag 1936).  
Kalof, Linda; Fitzgerald, Amy & Baralt, Lori, “Animals, Women, and Weapons. Blurred 

Sexual Boundaries in the Discourse of Sport Hunting”, Society and Animals 12:3 
(2004), s. 238–251. 

Kheel, Marti, ”License to kill. An Ecofeminist Critique of Hunter’s Discourse”, i Animals 
and Women. Feminist Theoretical Explorations, red. Carol J. Adams & Josephine 
Donovan (Durham/London: Duke university press, 1995), s. 85–125. 

Lagerlöf, Selma, Gösta Berlings saga. Förra delen [1891]. Textkritisk utgåva utarbetad av 
medarbetarna vid Selma Lagerlöf-arkivet, huvudred. Petra Söderlund (Stockholm: 
Svenska Vitterhetssamfundet, 2013). 

Langhamer, Claire, Women's Leisure in England, 1920–60 (Manchester/New York: 
Manchester University Press, 2000). 

Leavy, Barbara Fass, In Search of the Swan Maiden. A Narrative on Folklore and Gender 
(New York/London: New York University Press, 1994). 

Lönngren, Ann-Sofie, ”Mellan metafor och litterär materialisering – heteronormer och 
djurblivande i Monika Fagerholms novell ’Patricia Kanin’ (1990)”, lambda nordica 
nr. 4 (2011), s. 53–84. 

Lönngren, Ann-Sofie, Following the Animal. Power, Agency, and Human-Animal Trans-
formations in Modern, Northern European Literature (Newcastle upon Tyne: Cam-
bridge Scholars Publishing, 2015). 

Lönngren, Ann-Sofie, ”Oppression and Liberation. Traditional Nordic Literary Themes 
of Female Human-Animal Transformations in Monika Fagerholm’s Early Work”, i 
Novel Districts. Critical Readings of the Works of Monika Fagerholm, red. Kristina 
Malmio & Mia Österberg (Helsinki: Finnish literature society, SKS, Studia Fennica 
Litteraria 9, 2016), s. 119–132. 

Lönngren, Ann-Sofie, ”Metaphor, Metonymy, More-than-anthropocentric. The Animal 
that Therefore I Read (and Follow)”, i Palgrave Handbook of Literary Animal 
Studies, red. Susan McHugh, Robert McKay & John Miller (London: Palgrave 
Macmillan, kommande). 

Marçal, Katrine, ”Så blev rävjakten politisk dynamit i Storbritannien”, Dagens nyheter 
(DN) 23/1 2020, https://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-blev-ravjakten-politisk-
dynamit-i-storbritannien/ [hämtad 2020–01–27]. 

Melkas, Kukku, ”From Apocalypse to the New Paradise. Early Ecological Thinking and 
Aino Kallas’ Work in the 1920’s”, i Aino Kallas. Negotiations with Modernity, red. 
Leena Kurvet-Käosaar & Lea Rojola (Helsinki: Finnish Literature Society, 2011), s. 
54–65. 

Milbourne, Phil, ”Hunting Ruralities. Nature, Society and Culture in ’Hunt Countries’ of 
England and Wales”, Journal of Rural Studies 19:2 (2003), s. 157–171. 

Miletski, Hani, ”A History of Bestiality”, i Bestiality and Zoophilia. Sexual Relations with 
Animals, red. Andrea M. Beetz & Anthony L. Podberscek (Lafayette, Ind.: Purdue 
University Press, 2005), 1–22. 

Nationalencyklopedin, Jakt, u.å., https://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=jakt 
[hämtad 2020–01–27]. 

Pratt, Mary Louise, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation (New York: 
Routledge, 1992). 



KULTURMÖTEN 

234 

Simons, John, Animal Rights and the Politics of Literary Representation (Basingstoke: 
Palgrave, 2002). 

Sjón, Skugga-Baldur. En folksaga [2003] (Stockholm: Alfabeta, 2005). 
Virginia Woolf and the Natural World. Selected Papers of the Twentieth Annual Inter-

national Conference on Virginia Woolf, red. Kristin Czarnecki & Carrie Rohman 
(Clemson, SC: Clemson university digital press, 2011). 

Warner, Marina, From the Beast to the Blonde. On Fairy Tales and Their Tellers 
(London: Vintage 1994).  

Woolf, Virginia, Orlando. A Biography (London: Hogarth press, 1928). 
Woolf, Virginia, Flush. A Biography (London: Hogarth press, 1933). 
”Woolf and animals”, i Virginia Woolf Miscellany 84, red. Kristin Czarnecki & Vara 

Neverow (2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




