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Vildhet och godhet i Gösta Berlings saga

Ett bidrag till tolkningen
Av  Er i k  Hj.  Li nde r

I sin avhandling Natnr och landskap i Gösta Berlings saga har Erland 
Lagerroth tagit upp ett ämne som förtjänar att kallas centralt. (Avhand
lingen recenseras i detta nummer av Samlaren.) Från »naturen» löper för
greningar åt skilda håll. Man kan komma Lagerlöfs natur- och föremåls- 
besjälning närmare än hittills skett; eftersom en av hennes viktigaste 
egenskaper som berättare ligger i förmågan att göra de döda tingen le
vande och låta dem delta i handlingen, är Lagerroths undersökning väl
kommen och väsentlig. Det visar sig också att man från den av honom 
anlagda synpunkten kan bättre förstå hennes »ambivalenta» hållning till 
flera problem, till exempel dem som beror av spänningen mellan tro och ve
tande, fest och moral, glädje och godhet.

Under arbetet med oppositionen mot Lagerroths avhandling tyckte jag 
mig märka, att författaren hade förbisett ett viktigt motiv, en röd tråd 
i arbetet, som otvivelaktigt hade med ämnet natur och landskap att göra. 
Han lät naturen och landskapet uppvisa olika slag av aktivitet, han uppe
höll sig utförligt vid metaforen Guds storm över Värmland, som släpps 
lös när majorskan lämnar Ekeby och kavaljerernas år tar vid. Han ana
lyserade olika förklaringsgrunder eller poetiska resonemangstyper som 
Selma Lagerlöf använder i syfte att karakterisera landskapets roll och 
motivera dess betydelse för handlingen: naturen är ond i en resonemangs- 
typ, livets ande bor i de döda tingen i en annan, naturen lider av män
niskornas oro i en tredje. Han rörde också vid det samspel mellan män
niska och natur som otvivelaktigt ger en särprägel åt många skildringar 
i Gösta Berlings saga. Men han tycktes inte ha observerat den samverkan 
mellan människa och natur som ligger på ett moraliskt plan, eller med 
andra ord människans direkta, förnuftsmässigt bestämbara skuld till na
turens »oro», dess »uppror», dess skadegörelser i människans värld. Denna 
skuld bottnar i människans plikt att odla och övervaka naturen; och hela 
synpunkten sammanhänger nära med Selma Lagerlöfs sedelärande, nytto- 
betonade tendens. Inte ens1 i Gösta Berlings saga saknas den. Men efter
som denna tendens eller rättare den livssyn som ligger under den är 
konstitutiv för författarinnan och mer eller mindre starkt skönjbar i 
alla hennes verk, eftersom den skapar något av en estetisk princip i verken 
och har del i deras specifika lagerlöfska verkan (som väl kan sägas bottna 
i en säregen, lättigenkännlig kombination av djärv fantasi och jordbun- 
den, traditionskär verklighetsförankring) är den utan tvivel viktig att 
observera.
7 —598866 Samlaren 1958
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Jag skall här söka ange de ställen i Gösta Berlings saga som enligt 
min mening betecknar denna röda tråd — den lodlina ner till verklig
hetens mark som Selma Lagerlöf sällan eller aldrig släpper.

Visst är Gösta Berling en vanlottad präst i bokens första kapitel. Visst 
har han blivit förvisad långt npp i de nordliga värmlandsskogarna, där 
granskogen står mörk och dyster tätt inpå fönstren; hans ämbetsresor har 
blivit historier om stormar och yrväder. Men hans inre självförsvar, där 
han står på predikstolen, ger en dubbelsidig bild. Det är inte bara den 
hårda naturen som gör hans liv trist. Prästgården ser ut så här: »Fukten 
dröp ned genom de svarta taken, utför de mögliga väggarna.» Man kan 
fråga sig om inte sådant kan avhjälpas genom mänsklig aktivitet. »Be
hövdes det inte brännvin för att kunna hålla modet uppe, då regnet eller 
yrsnön jagade in genom bräckta rutor, då den vanskötta jorden inte ville 
ge bröd nog för att hålla hungern fjärran?» Den vanskötta jo rden ... 
Vem skall sköta jorden? Prästen. Mitt i sin svärmiska sympati för den 
vältalige och sköne mannen på predikstolen försummar inte Selma Lager
löf att smuggla in upplysningar om ett försummat ansvar. Och det draget 
skall ju för övrigt bli grundläggande för hela karaktärsteckningen.

I fortsättningen fullföljes den konsekventa karakteristiken av Gösta: 
det heter att sådana fålar finna livet svårt, som inte tål sporre eller 
piska: »så snart vägen är stenig och färden bekymmersam, veta de ingen 
annan råd än att välta lasset» (s. 12).1 Majorskan säger till tiggaren Gösta 
vid deras första möte att det vore bättre att han »använde sina gåvor och 
bleve till någon nytta på Guds gröna jord» (s. 19).

Och så kommer då presentationen av landskapet, alla händelsers skåde
plats och ram. Det påpekas (s. 27) att människorna har odlat den härliga 
slätten och att där har blivit en stor bygd. Tonvikten på odlingen är här 
inte starkare än konventionellt och naturligt. Men meningen bör noteras.

I kapitlet Julnatten i smedjan börjar de dramatiska händelserna rulla 
upp sig. Gösta har blivit en av kavaljererna i kavaljersflygeln och nu hål
ler alla snyltgästerna kalas i smedjan. Arbetet står stilla och hela ar
rangemanget är symboliskt: för kavaljererna är själva smedjan en fest
lokal, tängerna bär talgdankar, ur tiokannskitteln ångar brylån, på stång- 
järnshammaren hänger en hornlykta (s. 30). I denna miljö spinner den 
onde brukspatron Sintram sin intrig, han intalar kavaljererna att de med 
hans hjälp skall överta Ekeby och de sju bruken; men Gösta förklarar att 
inte tar de dem för att bli några brukspatroner som räknar pengar och 
väger järn (s. 39). De ska inte göra något som är klokt eller nyttigt eller 
käringaktigt. (Käringaktigt! Är det då inte en »käring» som styr Ekeby? 
Nyttan som något käringaktigt — här kan man inlägga en dold kvinno- 
sakstendens; men accenten är ju inte stark, och jag släpper gärna tanken, 
dock inte utan att nämna den.)

Därmed är förutsättningarna klarlagda. Den festliga yrans herrar vill 
inte göra någon nytta. Men herrar skall de vara. Allt är upplagt för stor
stilad vanvård. Meningen är att man skall tjusas av sagan men förnimma 
faran.

Och sedan kommer — i Julmiddagen — den stora scen, då majorskan 
avträder sitt Ekeby och kavaljerernas herravälde begynner. I en mäktig

1 Sidohänvisningarna refererar till Lagerlöf, STcrifter, 1, 1933.
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replik siar hon om »en storm över landet». De gammaltestamentligt kling
ande orden låter ana en Guds straffdom. Melchior Sinclair skall akta sig 
— han är en tyrann. Prästen i Broby kan vänta straffdomen för sin snål
het. Men det är ingen straffdom som nppstår av idel osynliga, metafysiska 
krafters spel. Det finns en orsakskedja. »Märk det ni, som nn låter mig 
falla. Nn skall ni förskingras, och er plats skall stå öde. Hur vill ni stå, 
då jag inte stöder er?» Detta »vill» är en märklig ordvändning. Det be
tyder uppenbarligen närmast »skall ni kunna»; det är besläktat med 
engelskans futurala »will». I samband med kavaljererna kommer »stormen» 
på tal. »Jag klagar inte för mig själv, men för er, ty stormen skall gå över 
edra huvuden, och vem vill stå då jag har fallit?» Här upprepas formu
leringen med vill, futuralt uppfattad. »Och mitt hjärta jämrar sig för det 
fattiga folket. Vem skall ge det arbete då jag är borta?» Majorskan upp
fattar sig själv som den ordnande makten, vårdens handhavarinna.

Redan dessförinnan har hon utmålat sin roll (s. 47): »Kom ihåg vem 
jag ä r . . . Jag styr all Ekeby gärning . . .  Här blir ett elände utan gräns, 
om jag inte mera finns.» Hon tar exempel på folk som lever på hennes 
insatser: Bonden, som kör tackjärn, kolaren, flottkarlen. »Det är jag som 
delar ut det rikedomsbringande arbetet. Smeder, hantverkare och timmer
män . ..» »Jag säger er det, driver ni mig bort, då släpper ni hungersnö
den in.»

Den »storm» majorskan förutspår har alltså sin logiska orsak: bortfallet 
av ledaren, den ordnande handen. När hon lämnar Ekeby ömkar hon sig 
över alla dem »som hon hade skyddat och upprätthållit».

Några sidor senare är Gösta Berling i stånd att utmåla det liv som nu 
leves på Ekeby. »Vi tömmer bergen på järn och fyller vår källare med 
vin. Åkern bär guld, därmed förgyller vi livets elände, och våra skogar 
hugger vi ner för att bygga kägelbanor och lusthus.» Det är den nya re
gimen, insvept i poetiskt skimmer, i festlighetens och sagans glans. Det 
utmanande i formuleringen är en del av dess charm. TJtmaningen mot för
nuftet förutsätter att man tydligt förnimmer förnuftets krav.

Även förnuftet bringar nämligen glädje. Förnuftet, ordningen, vården 
har sin egen lust. »Gången var den tid, då hon satt i glans och härlighet 
på Ekeby och sådde glädje över jorden såsom Gud sår stjärnor över him
len. Och medan hon drog hemlös kring landet var den stora gårdens makt 
och ära lämnad i kavaljerernas1 händer, att vårdas av dem som vinden 
vårdar askan, som vårsolen vårdar snödrivan» (s. 86). Med detta bildspråk 
markerar Selma Lagerlöf vad för slags vård som inte är den riktiga. Hon 
skärper bilden ögonblicket därpå. »Men nu fruktade hon för den älskade 
jorden, som var lämnad i kavaljerernas händer att vaktas av dem, som 
vargarna vaktar fåren, som tranorna vaktar vårsäden.» Senare: »i hän
derna på vårdslösa kavaljerer att vårdas av dem ...». (Kurs. här.)

Denna förskjutning i bildspråket är värd att lägga märke till. Mot den 
vård som majorskan — och människan med sitt planerande förstånd — 
kan prestera står först den »vård» som naturens urskillningslösa makter 
vinden och solen kan skänka. När bilden tas om i förändrad form är det 
de vilda djuren som spelas ut mot husdjuren och mot bondens arbets
produkt, säden; kavaljererna blir genom denna bild en mot odlingen 
fientlig makt — just som vargar och tranor kan vara det.

Denna utläggning står att läsa i kapitlet De gamla åkdonen, det kapitel,
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där majorskan beslutar driva kavaljererna från Ekeby. Det är ett kapitel 
om vanvård och följaktligen inpassas där beskrivningen av de gamla för
fallna åkdonen — levande mer än många naturföremål i Gösta Berlings 
saga —: de är själva symbolen för »tröttheten, sömnen, förfallet» (s. 94), 
för gamlingens okuvliga lättja, och det är i dem som kavaljererna nu skall 
forslas bort, enligt majorskans plan. Men innan berättelsen hinner fram 
till åkdonen tar författarinnan ordet så att säga i eget namn (s. 87): 
hon påpekar att det nog finns många som lidit av samma sorg som ma
jorskan:

Inte är hon den enda som har sett förstöringen gå fram över ett älskat hem 
och känt hur det är, då de väl vårdade gårdarna förfalla. (Obs. ordet vårdade!) 
Som ett sårat djur ha de sett barndomshemmet blicka på dem. Många känna sig 
som missdådare, då de se träden där förtvina under lavar och sandgångarna 
täckas av grästorvor. De ville kasta sig ned på knä på dessa fält, som fordom 
yvdes av rika skördar, och bedja dem att inte anklaga dem för den skam som 
övergår dem. Ingen fläck på jorden är så förhatlig att beträda som ett förfal
let hem.

Och sen den stora, besvärjande maningen, där ordet vårda återkommer 
tre gånger i betonad ställning: »O, jag ber er, ni alla, som vårda fält och 
ängar och parker och de älskade, fröjdbringande blomstergårdarna, vårda 
dem väl! Vårda dem i kärlek, i arbete! Det är inte gott, att naturen sörjer 
över människorna.»

Detta citat är centralt därför att det visar hur Selma Lagerlöf ser på 
den odlade naturen — vilken ju är en viktig del av naturen i allmänhet, 
landskapet; dit hör fält, ängar, parker, blomstergårdar, men också hästar 
och annan boskap. Det kunde löna sig att undersöka om hon inte ser på 
hela naturförloppet från just odlarens, vårdarens, bondens synpunkt. Ci
tatet visar på människans plikt gentemot denna natur — att vårda den —, 
det antyder att naturen kräver vård och sörjer över vanvård, anklagar 
den som vanvårdar; den sorg som naturen känner över människorna gäller 
i detta sammanhang inte människornas handlingssätt överhuvud taget, 
utan just deras bristfälliga sätt att sköta jorden.

Det onda är i hela denna utläggning identifierat med slarv och van
vård. Kavaljererna liknas vid galningar, gräshoppor, vilda rövare, efter 
vilkas framfart intet gräs växer. Ondska och vilda djur är ett; allt som 
stör den naturliga ordningen, skördarna och årsväxten är ont. Det är den 
agrara synpunkten, och den återkommer regelbundet i boken.

Det faller ju i ögonen, att boskapens bristande trivsel och jordens 
bristande fruktbarhet under vanvårdens bann här med poetisk frihet 
tolkas som sorg. Sorgen är inte bara ett tillstånd hos en i naturen indiktad 
själ, utan diktarens omskrivning av ett för varje odlare välkänt förlopp: 
vanvårdens naturliga följder. Fantasien om naturens sorg har ett starkt 
och för Selma Lagerlöf naturligt verklighetsinslag, och även den mest 
jordbundne förstår henne omedelbart.

Vidare är det mer än sannolikt att detta utbrott i kapitlet De gamla åk
donen har sitt dolda samband med händelser i författarinnans liv, som nu 
är kända för var man: Mårbackas förfall och förlust. Eftersom Mårbackas 
öde hade sin orsak i den charmfulle, glättige, kvicke faderns indolens 
och förfall, ligger det nära till hands att dra en parallell mellan Selma
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Lagerlöfs älskade far och Selma Lagerlöfs älskade kavaljerer. Kärleken till 
det lysande sprakande humöret och den stora gesten hos kavaljererna är 
tydligen en kärlek till fadern; aningen om kommande olycka, insikten om 
vanvårdens följder, förnuftsanalysen av flitens roll är den aning om 
olycka, den indignation över indolensens följder som smög sig in i kär
leken till fadern och för all framtid gjorde förhållandet mellan glädje och 
»godhet» — läs1: glädje och flit, ordning, vård, klokhet — till ett problem 
för hela livet för den blivande författarinnan.

*

Vildhet och godhet i Gösta Berlings saga

Majorskans anslag mot kavaljererna misslyckas. Hur misslyckas det? 
Jo, ett bud går till den björnaktige majoren, hennes man, som dagen lång 
håller till bland sina björnar, att han skall ingripa. Han kommer mycket 
riktigt med björnarna, och planen blir omintetgjord.

Vad är björnarna och deras björnaktige herre i detta sammanhang, om 
inte representanter för det vilda, det hänsynslösa, det omänskliga — allt 
det okuvade och ociviliserade i naturen? Majorskans vård slås tillbaka av 
det vildaste naturen äger. Majoren har visat björnvrede och han hör till 
björnlandet; hans vurmighet och vildhet mobiliseras mot arbetets genius.

Skulle någon tvivla på denna symboltolkning, denna parallell mellan 
björnarna och det vilda i naturen, behöver han bara gå till nästa kapitel, 
som handlar om Den stora björnen i Gurlita klätt. Det måste vara alldeles 
riktigt som Lagerroth tänker sig att björnen är en av de naturkrafter som 
griper in mot kavaljerernas framfart, en yttring av Guds storm under 
kavaljersåret; men det är skäl att noga hålla björnens motsatsställning 
till den odlade naturens folk i minne, och att sammanställa slagbjörnen 
med majorens björnar. Det är också skäl att minnas varför slagbjörnen 
vaknar upp ur vintersömnen och går på jakt mot folk och fä: det är ka
valjererna som väckt honom, kavaljererna stadda på nöjes jakt. Bet är ka
valjererna som väckt den björn som sover. Kavaljerernas nöjesvirvel väc
ker det vilda till liv, här råder inte den tukt, som tillåter välde över na
turens vildhet — sådan är symbolen, men i denna symbol döljer sig alltså 
ett stycke förnuftsmässigt, or saksmässigt förlopp. Det är möjligt att björ
nen härjar på naturens eller Guds bud; men hans uppvaknande var ett 
logiskt-rationellt förlopp, var kavaljerernas skuld; på nytt bevarar Selma 
Lagerlöf sin speciella återförsäkring, sin förbindelse med den lagbundna 
verkligheten. Ingen behöver tro på under!

Och säkert är det klokt att läsa utläggningen om skogarnas mörker och 
den ondska som där lurar — kapitlets inledning — med denna vetskap 
aktuell.

I skogarnas mörker bo oheliga d ju r . . .  där bo vargarna. . .  lodjuret, 
som dricker blod ur husdjurens ådror . . .  uven, som är en gast. .. »Och 
där bor den förfärligaste av dem alla, björnen som har tolv mans styrka 
och som, då han blivit slagbjörn, blott kan fällas med silverkula. . .  detta 
onda djur som de onda makterna skydda...»  (s. 100).

Detta är sannerligen den primitiva agrara synpunkten, detta är Selma 
Lagerlöfs stora poem om bondebefolkningens natursyn. Författarinnan 
identifierar sig ingalunda helt med dessa ångestfantasier om skogarnas 
ondska; senare i kapitlet nänns inte Gösta skjuta den väldige därför att
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han plötsligt ser verkligheten, ser att björnen bara är ett fattigt förföljt 
djnr (s. 104). Dessutom infogar hon reservationer i själva texten, som 
håller det svävande vem som talar, vem som tycker så.

»En häxa är fasan. Hon sitter i skogarnas skymning, diktar trollsånger 
för människors öron, och fyller deras hjärtan med hemska tankar. Därav 
kommer förlamande fruktan, som tynger livet och skymmer bort leende 
trakters skönhet. Ondskefull är naturen, lömsk som en sovande orm, intet 
kan man tro.» Och senare: »En häxa är fasan. Sitter hon ännu kvar i de 
värmländska skogarnas mörker...»  Alltså: det är fruktan som skapar 
denna tro, en tro som förlamar (och som väl alltså inte är helt riktig). 
Dessutom: kanske är hon, fruktan, inte kvar längre på samma sätt som 
förr, förlamande glädjen över att leva. Jag, »som känt hennes järnhand 
kring mitt hjärta» — här underförstås: — jag är nu fri från den.

Utläggningen om naturens ondska — »ond är naturen» — är alltså en 
skildring av bondebefolkningens skrock och skräck, gjord i syfte att bilda 
en rätt bakgrund till historien om Gurlita björn och björnskytten överste 
Beerencreutz. Men den står i klart samband med det motiv som hela 
historien bygger på: motsättningen mellan majorskans vård och kavalje
rernas farliga vanvård. Utläggningen »Ond är naturen» är en fantasiens 
rysande utflykt i det gammaldags bondska — men den samverkar i vårt 
minne med vad vi nyss hört om vanvård och vård. Nyss hette det: »många 
känna sig som missdådare ...». När? Jo, då förfallet kommer. När kommer 
förfallet? Jo, när vildheten återtar sitt välde över odlad jord. Nu, några 
rader längre fram, hör vi talas om ondska, men sedd ur bondens synpunkt. 
Vilken ondska? Jo, vildhetens.

I berättelsen sedd som helhet finns ondskan inom människan, och sär
skilt uppfattad som den slapphet (låt vara festlig, fantasieggande och 
demoniskt skön) som släpper vildheten fram; i åttonde kapitlet är ond
skan vildheten själv, men denna identifiering är bara som en utflykt, mar
kerad just som en resa till det förflutna, en tillbakablick, en författa
rinnans inlevelse i forna tiders fasa. Mellan de två uppfattningarna råder 
dock en uppenbar släktskap. Även i författarinnans egen utläggning i 
föregående kapitel var det fruktan för vildhetens makter, vildmarkens 
återtagna välde över odlad natur, som bestämde ondskans begrepp. »Ond 
är naturen» är en poetisk skärpning, en ny djup skuggning av detta be- 
grepp, gjord för tillfället, men just som konturskärpande skuggning tjä
nande en uppgift i helheten.

I nionde kapitlet kommer berättelsens utläggning av »äventyrens vilda 
jakt runtom Lövens långa sjö» under kavaljersåret. »Skogen sviktade och 
föll, alla ödeläggelsens makter sluppo lösa: vådelden flammade, forsen 
härjade, vilddjuren ströko hungriga kring gårdarna.» I dessa satser tycks 
ju naturmakter härja även utan att människan direkt framkallar deras 
aktivitet; i själva verket lämnas det öppet hur saken förhåller sig, ett 
perspektiv öppnas — som på flera andra ställen i boken — mot makter
nas egen aktivitet. Men man får ändå inte glömma att både vådeld och 
— som vi sett — vilddjurs härjningar kan framkallas genom mänsklig 
ovarsamhet; detsamma kan — som snart skall visas — också gälla forsens 
attacker. I övrigt är »stormen» ett mänskligt begrepp: all stilla lycka tram



pas till stoft, och detta förklaras så: »Varhelst jakten brusade förbi, där lå
gade männens hjärtan upp i vildhet, och kvinnorna måste i blek förfäran fly 
från sina hem.» Man bör lägga märke till ordet vildhet. Det knyter sam
man människorna med naturen, det är sant; men det är av vikt att obser
vera att de inre mänskliga tragedierna dock är en viktig del — och den 
viktigaste — av Guds storm.

I tionde kapitlet, Unga grevinnan, återser läsaren majorskan. Hon 
sitter nu anhållen hos länsman Scharling. Här ställs hennes roll i ny 
belysning, bildspråkets belysning: »Barn,. . .  det bodde en gammal kvinna 
på Ekeby, som höll himmelens vindar fångna. Nu ar hon fängslad, och 
vindarna är o fria. Är det underligt att det går en storm genom landet?» 
Dessa ord ställer orden om Guds storm i stark belysning. Att hålla him
melens vindar fångna är uppenbarligen liktydigt med att hålla god vård 
och god ordning, utöva god husbondeledning. När den saknas bryter stor
men loss. Majorskan hälsar den välkommen i gammaltestamentligt fär
gade ordalag. Vem skall den drabba? Jo, just den icke-skötsamme, den 
slarvige, den lättsinnige. »Må stormbyarna. . .  störta fram mot vacklande 
väggar, bryta de lås som ha rostat, och de hus, som luta till fa ll!»

Guds storm skall uppenbarligen inte straffa allt slags ondska — utan 
speciellt den som yttrar sig i vanvård!

Sedan vidgar sig visserligen resonemanget men inte tydligt. Det talas 
om fågelnästen, hök- och uvnästen. Inga exempel av helt ny art ges på 
vad som är värt att straffa.

Däremot sägs det senare på tal om bygdens olyckor (s. 180) att männen 
på Ekeby suger landets märg och »gör oss oskickliga till allvarligt ar
bete ...» .

Det är just denna bakgrund som hålls i sikte när berättelsen i femtonde 
kapitlet, Livets stigar, går över till att skildra en av de stora naturkata
stroferna i boken, nämligen vårfloden, som rycker med sig Ekeby kvarn 
och smedja. För att skydda den bebyggda grunden för vattnet, heter det, 
låg där på den tiden en väldig vågbrytare framför näset i Björksjöälven. 
»Men dammen hade blivit gammal, och kavaljererna regerade. På deras 
tid gick dansen över bruksbackarna, men ingen gav sig tid att se efter hur 
strömmen och kölden och tiden arbetade på den gamla stendammen.

Så kommer vårfloden och dammen börjar svikta» (s. 216).
Vågorna är yra av nyvunnen frihet, går till storms mot stenmuren. 

Varför håller sig människorna passiva? De saknar ledning. Bud på bud 
går upp till kavaljersflygeln, men kavaljererna är inte »i lynne» att tänka 
på smedja och kvarn.

Det finns här ett tämligen litet utrymme för fantasien att tänka sig en 
självständigt straffande aktivitet hos vågorna; däremot är det lätt att se 
att icke tämjda, icke vårdade naturkrafter snart förvandlas till fiender. 
Bort med människor och människors verk, säger vågorna. »De ha sotat 
oss med kol, de ha dammat oss med mjöl, de ha lagt arbetsok på oss som 
oxar, kört oss i ring, stängt oss inne, hämmat oss med dammluckor, tvungit 
oss att draga de tunga hjulen, att bära de otympliga timmerstockarna. 
Men nu skola vi vinna friheten!»

Det är som en systematisk uppräkning av allä de band som odlingen 
lägger på det vilda. Det är också som en lektion i hur det går då banden 
inte oavlåtligt vidmakthålles. Den följande skildringen visar människorna
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i kamp med naturen i civilisatoriskt syfte. Berättelsen hålls visserligen 
alltid öppen mot det övernaturliga — men de naturliga reella samman
hangen ligger ändå oklanderligt klara.

Och just därför att reella, förnuftsmässiga synpunkter mitt i sagans 
språkliga magi och berättelsens yra hålls i säkert sikte blir också skild
ringen av Gösta Berlings vaknande kärlek till Elisabeth Dohna ingenting 
mindre än sublim. Gösta rycker i sista minuten in för att leda folkets 
arbete och en seger ligger inom räckhåll. Då får han syn på grevinnan 
Elisabeth, som har kommit gående över den våta, smältande isen — han 
tycker hon är ett sjörå, han följer henne, och de två unga människorna 
möts och vandrar snart, försjunkna i sin kärlek, bort över isen (s. 223). 
»Jag vet blott, att den natten lät Gösta Berling den älskade gårdens makt 
och glans falla för att följa henne som för hans skull hade övervunnit dö
dens fruktan, blygselns fruktan, straffets fruktan.»

Detta visar Selma Lagerlöfs sätt att i sagans intresse, i det sublima 
trotsets, i den romantiska kärlekens intresse utnyttja sin egen konsekventa 
moralism. Intet tvivel om att hon och läsaren med hisnande sympati följer 
det unga paret på deras väg. Yarför hisnande? Därför att vandringen 
sker i djupaste glömska, på trots mot förnuft, eftertanke, straff och mo
ral. Just genom sin annars så konsekvent fasthållna grundsynpunkt blir 
Selma Lagerlöf i stånd att uppnå sin sublima effekt, sin hyllning till pas
sionen trots allt, till kärleken som den överordnade makten.

Sedan blir emellertid Elisabeth Dohna en botgörerska. Det är tributen 
åt moral och förnuft.

#

I kapitlet Järnet från Ekeby, bokens sjuttonde, börjar Nemesis’ vak
samhet röjas. Man har inget järn att sända från Ekeby till Göteborg. 
»På hösten hade det tidtals varit vattenbrist, på våren hade kavaljererna 
regerat» (s. 235). Det är en jämförelsevis blygsam aktivitet naturen ut
vecklar i denna mening, där sammanhanget förklaras. Naturen är ibland 
prövosam — låt gå — men människorna har misskött sig. Öl har runnit 
utför Björksjöfallet och Lövens sjö har varit fylld med brännvin, det var 
en tid då man sov på hyvelbänken och spelade kort på smedjestädet. Det 
är äventyr, fest och överdåd, men berätterskan och berättelsen håller fast 
i sikte vad som måste bli festens följd.

Nu börjar naturkrafterna och de av människorna brukade och för pro
duktivt syfte uppbyggda föremålen att leva med i historien på sagovis: 
forsar och älvar, skutor och pråmar, hamnar och slussar undrar och frå
gar: kommer inte järnet från Ekeby? Här kommer odlarens önskedröm in, 
tanken att naturen mår väl av att bli utnyttjad. De domesticerade natur
krafterna vill komma till användning. Och önskedrömmen förvandlas till 
en poetisk värld, där allting så att säga på skämt och för ro skull har liv 
och medvetande, där kolmilor, hammarhuvuden och pulpeter skrattar ut 
kavaljererna, och där ryktet går mellan hamnar, slussar, skutor och prå
mar (s. 236, 245). Men ursprunget till detta förmänskligande av döda 
föremål är här föreställningen om ett samarbete mellan människa och 
ting, önskat av båda parter.

Kapitel 18, Lilliecronas hem, är själva den lyriska hyllningen till den 
odlade jordens1 trevnadsvärden, skildrar förtroligheten mellan människan
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och hennes hem, hennes trädgård, visar hur »t>ård» går till med grävning, 
krattning, gödsling — varefter ärter och bönor svarar, tappra och snälla, 
med att komma npp nr jorden och leka titta t med livet.

Och i kapitel 19, Dovres häxa, exponeras nr den synpnnkt vi här an
lägger ett slags parallellhandling, eller åtminstone en parallellsymbol till 
huvudhandlingens symbol. Den elaka Märta Dohna drar häxans hämnd 
över sig därför att hon är elak; men elakheten har en karakteristisk för
klaring: hon är elak därför att hon bara tänker på flärd och lek. Men, 
säger Selma Lagerlöf i kapitlets sens moral, själen är den evige hungraren 
(s. 255). »Av flärd och lek kan han inte leva. Får han inte annan näring, 
ska han som ett vilt djur» (vildhet igen!) »sönderslita först andra och till 
sist sig själv.» Episoden är ingen nödvändig beståndsdel av Gösta Berlings 
saga, men den infogas där med hjälp av sensmoralen, och blir därmed 
en stödkonstruktion.

I tjugonde kapitlet, Midsommar, återser läsaren Sintram, klädd i päls 
mitt i solhettan, uppenbart vanvettig — ånyo en realistisk återförsäk
ring ! — men ändå på ett hemlighetsfullt sätt den ondes ställföreträdare. 
Nu får man veta, vad den onde mannen haft i tankarna, vad hans kontrakt 
med djävulen gått ut på, enligt folkets prat. »Han läste, sade man, att den 
elake ville lägga landet öde, så långt som Bro kyrktorn syntes. Han ville se 
skogen skymma bort kyrkan. Han ville se björn och räv bo i människornas 
boningar. Åkrarna skulle ligga obrukade, och varken hund eller hane 
skulle höras i de trakterna.»

Eftersom Sintram är ondskans representant är det på sin plats att man 
genom honom får det ondas begrepp i Gösta Berlings saga slutgiltigt de
finierat. Vad innebär ondska? Det innebär att lägga land öde, att öppna 
odlingarna för det vilda, för björn och räv. Han ville, heter det, »se vild
marken tränga ner över dalen. . .  driva bort envar som älskade det goda, 
glädjebringande arbetet» (s. 259).

Vildhet och godhet i Gösta Berlings saga

Brobyprästen, som i helfigur presenteras först i tjugoandra kapitlet, 
kan betraktas som en parallellfigur, en parallellsymbol till Gösta Berling 
själv. Även han är en strävpelare i bokens konstruktion, han hjälper till 
att ge byggnaden resning. Han är präst, han bor i en vanskött prästgård, 
alldeles som Gösta en gång, han älskar inte fruktbarheten och det sunda 
arbetet, han är en variant till livsfientligheten och en utövare av vanvård. 
Men han handlar inte av lättsinne, utan av lättsinnets raka motsats, 
snålheten.

Han låter hästen svälta i stallet och säljer höet, står det (s. 266). Det 
är vanvård. »Mina golv är svarta, mina förmak är utan möbler, salstaket 
är grönt av mögel och fukt.» Överensstämmelsen med Gösta Berlings präst
gård i skogen är slående. I detta kapitel uppträder kärleken som själens 
väckare för en dag, och den snålhetssjuke prästen uppfångar en glimt 
av det riktiga, generösa, fruktbara livet. Mot bakgrund av den vanvård 
som Brobyprästen representerar blir det lättare att förstå — och även 
förlåta — den variant som Gösta Berling representerar. Men i kapitlet 
Torkan måste Gösta och Brobyprästen råkas, de måste bringas att förstå 
varandra; och det är genom Gösta som Broby prästen får sin själ löst ur 
vanvettskrampen.



106 Erik Hj. Linder

Först med kapitlet om Guds vandringsman, det tjugofemte, kommer en 
ny definition av godheten in i berättelsen, en som inte bara har med od
lingen att göra utan också är en kristlig dygd, en helgondygd. Visserligen, 
redan dessförinnan har också kavaljererna fått utföra en gärning som 
författarinnan utan tvivel uppfattar som god, nämligen att återföra ler
helgonen till Svartsjö kyrka; då står de nämligen mitt i sin förvildning i 
fantasiens tjänst; och när kapten Lennart i tjugofemte kapitlet återkom
mer ur fängelset är kavaljererna de första att hälsa honom välkommen; de 
lever spontant och utan baktankar, utan snål beräkning, det är deras 
godhet. Men kapten Lennarts godhet är — sedan hans hustru stängt 
dörren för honom — av annan art, en självutgivande, självutblottande, 
oavlåtligt hjälpande.

Men det är utomordentligt karakteristiskt, att kapten Lennarts hjäl
pande gärning i icke ringa utsträckning anges vara den att hjälpa bygden 
på fötter, att uppmuntra folket till odling. Inte är folket inställt på att ta 
emot sin räddare, sägs det, då kapten Lennart står på höjden av Broby 
backar och blickar ut över bygden. Inte är kojorna pyntade, inte är 
trösklarna prydda med lingonris. »Inte arbetade männen då med ivrig 
flit på fälten, så att hans blickar måtte fröjdas åt ansad åker och väl 
grävda diken.» Det är med vårdad, odlad mark man bör ta emot kapten 
Lennart.

Där kaptenen står ser han nöden. Nöden består i förbrända skördar, 
men också i folkets liknöjdhet; de syntes knappt »bry sig om att bereda 
jorden för det nya årets skörd». Kapten Lennart ser eldhärjade skogar 
och torra björkar. Men också annat. »Han förstod av många små tecken, 
av mäsklukten, som han kände, då han gick förbi en gård, av de nedfallna 
gärdesgårdarna, av den ringa mängden hemförd och huggen ved, att 
folket inte skötte sig, att nöden var kommen, och att människorna sökte sin 
tröst i liknöjdhet och brännvin» (s. 292).

Nöden är något som »kommer», likt Guds storm, men människorna har 
ansvar och del i resultatet. Från Ekeby har den anda utgått, som gör nöden 
outhärdlig. Naturens karghet, heter det, »hade hemsökt det fattigare fol
ket med brist», och många, som var lyckligare lottade, hade »gjort sitt 
till att fördärva det». Det är fråga om ett samspel mellan naturens karghét 
och människornas lättsinne under kavaljersåret.

Det viktigaste kapitlet för förståelsen av samverkan mellan natur och 
människor i Gösta Berlings saga är emellertid det tjugonionde, Torkan. 
Där finner man det ord som med fördel skulle kunna användas som motto 
för hela boken: »Å det vackra solskenet, det livgivande solskenet, hur skall 
jag kunna förtälja om dess onda verk?» I fortsättningen exponeras Selma 
Lagerlöfs hela ambivalens, den över vilken boken är byggd: »Solskenet 
är likt kärleken: vem känner inte de illgärningar han har begått, och 
vem kan låta bli att förlåta honom? Solskenet är likt Gösta Berling: det 
ger glädje åt var man, därför tiger envar med det onda det har för
orsakat» (s. 322).

Gösta Berlings saga är ett verk som vill göra full rättvisa åt kärleken, åt 
Gösta Berling, åt solskenet: dyrkan skall fram och fördömelsen skall fram. 
Kavaljererna och Gösta är på många vis beundransvärda, men i sina 
verkningar är de ändå att förlikna vid torka, de står inte i förbund med 
livet och livets vård, de har en hemlig likhet med Brobyprästen.
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Och för att verket skall få sin fulla symboliska kraft behövs kapitlet 
Torkan, som driver kavaljersårets fest, dess oavbrutna solsken fram till 
katastrof. Selma Lagerlöf låter kavaljerernas olyckliga inflytande på byg
den samverka med och symboliskt förstärkas av en naturkatastrof; men 
hon låter inte katastrofens verkningar komma enbart som en av himmelska 
makter framkallad hämnd, som i fesagan. Det finns även begripliga sam
manhang med i det stora spelet.

Ändå är kapitlet Torkan det där hon gör de största eftergifterna åt 
naturens aktivitet, går längst i förmänskligande riktning.

Här ställer hon frågan om döda ting älska, här ber hon om att få vara 
vän med den gröna jorden, äga dess kärlek. Här ligger ena ytterflygeln av 
hennes breda register. Det finns ett obrutet samband med den primitivt 
agrara synen, som hon med halvt hjärta, under rysande inlevelse i något 
förgånget, hade predikat i kapitlet om björnen i Gurlita klätt ; denna bonde
skräck mildrades till något mer civiliserat, som hon kunde bekänna i eget 
namn, i utläggningen om fältens och boskapens sorg över van vård i De 
gamla åkdonen. Nu talar hon på nytt i eget namn ; men nu har fantasien 
om fältens sorg över vanvård vidgats till en (tveksam) tro på tingens 
solidaritet med människans alla gärningar, ett omfattande med-lidande. 
Hon vidgar tanken till en förklaring, närmast teosofiskt färgad, livets 
ande i de döda tingen hör Guds röst och lägger möjligen — det är en 
fråga — också märke till människors.

Hurdant är sambandet? »Då ofrid och hat uppfylla jorden måste också 
de döda tingen mycket lida.» Ofrid och hat — det betyder att släppa in 
vildheten i människosjälarna; såtillvida bevaras helt kontinuiteten med 
det tidigare tänkesättet. »Då blir vågen vild och rovlysten som en rövare, 
då blir åkern karg som en girig.» Här föreligger onekligen två satser, 
där den poetiska utläggningen inte lämnar stort utrymme övrigt för män
niskors rationellt begripliga påverkan på förloppen.

Men ögonblicket därpå är författarinnan tillbaka i det fattbara. Hon 
vill skildra »smittan» som spred sig över landet under kavaljerernas år. 
»Skulle man inte tro att kavaljererna voro bygdens gudar, och att allt 
besjälades av deras ande?» (s. 320-321). »Äventyrens, sorglöshetens, vild
hetens ande.» Här lämnas ännu öppet om bygden betyder människorna 
eller naturen: formuleringen är glidande och det ligger nära till hands att 
tänka också på landskapet.

Men i nästa stund börjar berättelsen just med »människorna på Lövens 
strand», det är dock dem det i första hand gäller. Och så exemplifieras 
oron. Det är fråga om kärlek, hat, lystnad. Människorna jäktas till ofärd 
och synd, det talas om last, om reva mellan man och kvinna, om stor 
dygd och stark vilja. Ont var inte allt som skedde, heter det sedan plöts
ligt. Men hjärtan blir vilda och hjärnor förvirrade; dans, öl, brännvin, 
gästabud, vredgade ord och knivstyng är tecken på oron.

Därpå går oron vidare till »allt levande» ; berätterskan blir i sin exalta
tion angelägen att dra in hela kosmos i det mänskliga förloppet, uppen
barligen för att ge dramat största möjliga betydelse. Men hon glömmer 
inte sin vana att behålla en återförsäkring. Hon söker sig till dem som 
bor »i en enslig koja i skogsbrynet», hänvisar till vad de ser och hur de 
uttyder. För att få frihet till sin stora utvidgande rörelse söker hon stöd 
hos det gamla skrocket, vill ingalunda stå för alltsammans själv. Det är
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exakt samma metod som då hon i utläggningen om naturens ondska sökte 
stöd hos »bonden» och fasan i skogen, som kanske numera flyttat därifrån. 
»Folket vet det» (s. 322).

Men det meddelande om torkan, som plötsligt summerar och avslutar 
detta stycke är dock tänkt som en faktisk upplysning. Torkan var inget 
skrock. Naturens karghet är alltings faktiska bakgrund — den alltid 
förvärrande faktorn. Men samtidigt är torkan — som olycka betraktad — 
en symbol för Gösta-Berling-årets sterila karaktär. I skildringen av tor
kan, som är berättelsens höjdpunkt och i viss mån dess peripeti, lämnar 
Selma Lagerlöf sin sedvanliga försiktighet, släpper återförsäkringen i folk
skrock och rationella sammanhang och skapar fritt och suveränt sin stora 
katastrofsymbol.

I skildringen av den »människovåg», däremot, som i vrede och uppror 
söker sig upp mot Ekeby för att ta hämnd på kavaljererna, den flod, 
i vars ström människorna inte är annat än omedvetna partiklar, behåller 
hon fästet i bildspråk; inskärper att hon rör sig med en liknelse. »Det är 
höstfloden som kommer. Kavaljerer, minns ni vårfloden?» (s. 349). Vår
floden var ett naturförlopp, höstfloden är dess motsvarighet i den mänsk
liga världen.

Till en del söker väl Selma Lagerlöf jämförelse med naturförlopp för 
att skildra upprorets mäktighet. Vårflodens frihetsraseri hade ju på sin 
tid liknats vid en revolution; nu liknas »revolutionen» — som sker under 
fältropet »Nöden är deras verk» — vid ett naturförlopp. Men det är 
förstås inget naturförlopp. Det är bara så att människorna blivit besin- 
ningslösa och i sin besinningslöshet erinrar om lössläpp ta naturkrafter. 
I skildringen av detta fasthåller Selma Lagerlöf både verklighet och me
tafor i samma språkliga uttryck. Naturen i Lövsjö härad dras däremot 
inte in i förloppet i annan mån än att folket liknas vid naturandar, de är 
i sin extas undermänskliga, människorna och deras bygd sammansmälter 
i den poetiska ordmagien till ett:

Det är inte människor, som kommer, det är skogens troll, ödemarkens vild
djur. Vi, mörka makter, som måste hålla oss gömda under jorden, vi äro nu fria 
för en enda salig stund. Hämnden har löst oss.

Det är bergens andar som ha brutit malm, det är skogens andar, som ha fällt 
träd och vaktat milor, det är fältets andar, som ha låtit bröd växa. De äro fria, 
de vända sig till förstörelse.

Här sker en poetisk dubbelexponering. De framvältrande människo
massorna förvandlas ett ögonblick poetiskt till troll och andar, till natur
makter. Är det därmed naturmakterna som självständigt tar hämnd? 
Skildringen är alltför dubbeltydig för att svaret på den frågan skulle 
kunna bli ja eller nej. »Hämnden» kan dock vara människornas hämnd.

Men otvetydigt och tydligt är att denna utläggning har sitt logiska 
samband med den höga värderingen av odling och vård i det föregående. 
Den är en stegrad, exalterad form av de åskådningar som i olika form 
skymtat under berättelsens gång.

Men så mycket mer än en metafor, på väg att lyftas upp i den symbo
liska sfären, är det kanske ändå inte fråga om.

Människorna som liknas vid naturandar (»är» naturandar) utgör ju 
också — med ett något förändrat bildspråk — de »vindar» som majorskan
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höll fangna pa Ekeby genom sin patriarkaliska styrelse, vad som nu sker 
är ju den äntliga kulminationen av »stormen» över Lövsjöbygden.

Och just i denna extatiska utläggning behålls ändå mycket medvetet 
(såvitt man kan bedöma) den rationella innebörden av förloppet.

När människorna rusar upp till Ekeby för att ta hämnd, är det ju i 
sista hand sin nöd de vill ta hämnd för. Och nöden kommer inte bara 
av torkan utan också av sinnenas »vildhet», av den bristande tukt som 
framförallt inneburit diverse agrara underlåtenhetssynder. Det är ka
valjersårets synder som skall straffas — eller som skall straffa sig själva. 
Och logiken, förnuftet i vad som sker antyds paradoxalt nog som allra 
tydligast just där poesien tar väldet över språket — nämligen i den utlägg
ning där människorna helt plötsligt »förvandlas» till naturkrafter. Det 
sker skenbart bara i poetiskt uppförstorande syfte; men det sker i själva 
verket också för att hålla fast den oslitliga »röda tråden». Utläggningens 
innebörd är ju nämligen följande.

Vi mörka makter, som måste hålla oss gömda under jorden, vi ha brutit 
malm under människornas1 tygel, vi ha fällt träd och vaktat milor, vi ha 
låtit bröd växa, allt genom människornas flit och vaksamhet. Det är män
niskornas arbete som tämjt naturmakterna och tvingat dem att tjäna od
lingens sak. I detta ögonblick är alltså odlarens önskedröm om att dessa 
makter trivs med sina tyglar helt bortglömd — eller hålls den möjligen 
kvar i ett dubbelt grepp? I detta ögonblick är det hämndens, tygellöshe- 
tens, vildhetens1 anstormning det gäller — just den vildhet som Sintram 
ville släppa loss över bygden, den vildhet som symboliserades av slag
björnen, den vildhet som bodde i kavaljerernas, »galningarnas» sinnen, 
den vildhet som Mårbackas dotter med förtvivlan hade sett rycka an mot 
det förfallna, förvildade fädernehemmet.

I det ögonblicket kommer en ny vändning. En man dör för folket. Han 
blir offer för dess vildhet. Han blir också försoningsoffer. Den som dör är 
bokens helgon- och frälsargestalt, kapten Lennart, och besinningen åter
vänder. »Åter voro de människor» (s. 356). Det är civilisationen, tygeln, 
människokärleken, som återtar sitt välde. Den kräver offer!

Bakom hela skildringen ligger en stor vision av hur lätt odlingens eröv
ringar är förspillda, hur lättsinnet lika väl som snålheten kan föröda och 
förstöra det goda människolivet. Motsatsparet vildhet-odling kan i varje 
händelse inte undvaras då man närmar sig den inre meningen med Gösta 
Berlings saga, och detta motsatspar har naturligtvis den allra största 
betydelse för behandlingen av naturen i denna bok. Det är fråga om en 
alldeles grundläggande aspekt på naturen. Den agrara upplevelsen av sam
förstånd med naturen och tämjande av den kan — som i inledningen till 
Torkan och i »stegringens» tjänst — vidgas till en fantasi över naturen 
som helt solidarisk med människorna — eller till och med som en god och 
vakande makt — och i båda fallen uppnår den sällsynta höjder av stor, 
extatisk ingivelse, där kosmos och människoödet samordnas. Men utgångs
punkten rubbas inte. Det är odlarens syn på naturens vildhet, karghet, giv
mildhet och behov, odlarens nyktra uppfattning av en människas plikter 
och rättigheter som i sista hand bestämmer begreppen ont och gott i Gösta 
Berlings saga. Sagans tjusning är vildhetens tjusning. Men vad vildhet är 
— det vet bonden som bor på gränsen till »skogarnas mörker».


