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1. Inledning 
 

Äntligen stod naturen i predikstolen.  

Världens huvuden lyftes. Jaså, där var den ändå! Den skulle inte bli bortskuffad denna gång 

såsom igår och många andra decennier förut.  

Miljödebatten har vuxit sig allt starkare och allt mer högljudd på den globalpolitiska scenen. 

Ett bevis på detta är att världens politiker under de senaste dryga tjugo åren har samlats vid 

flertalet specialkonferenser med miljöproblematiken i fokus. Emellertid hade miljödebatten 

pågått ända sedan 1960-1970-talet, men det var som sagt först under det verkliga slutskedet av 

det senaste millenniumet som debatten blev alltmer intensiv vilket bland annat ledde fram till 

Kyotokonferensen år 1997. Det är dock inte bara inom den politiska sfären som miljödebatten 

har tillåtits tagit större plats utan den har även letat sig in i litteraturvetenskapen genom teorin 

ekokritik. Denna forskningsinriktning är fortfarande i sin linda i Sverige, vilket medför att antalet 

ekokritiska analyser på svensk litteratur är tämligen skralt. 

 

1.1. Syfte, tes, mål och legitimering 
 

En svensk författare som enligt mina efterforskningar inte tycks ha behandlats under ekokritikens 

lupp är Selma Lagerlöf. Enär detta författarskap ännu inte har anammats av den ekokritiska 

forskningstraditionen anser jag att det vore på sin plats att den gör det. Syftet och målet med 

denna uppsats är att analysera naturskildringen i Gösta Berlings saga utifrån ett ekokritiskt 

perspektiv för att se hur naturen framställs och hur den påverkar romanens karaktärer samt att 

analysera hur det hierarkiska förhållandet mellan människa och natur artar sig i romanen.  

Hypoteserna till avhandlingen är att naturskildringen i Gösta Berlings saga är mångfacetterad 

och att mångfalden av naturframställningar påverkar romanens karaktärer olika beroende på 

naturens framtoning och att beroendeförhållandet mellan människan och naturen/djuren är 

jämbördigare än vad cartesianismen åberopar. 

Som nämnt ovan har ingen forskare, vad mina efterforskningar anbelangar, studerat Lagerlöf 

utifrån ett ekokritiskt eller zookritiskt perspektiv ännu. Detta styrker denna uppsats legitimitet. 

 

1.2. Avgränsningar 
 

Eftersom undersökningen ska behandla ett så omfångsrikt författarskap som Lagerlöfs är det 

väsentligt att redan här klargöra att det inte skulle vara rimligt att utforska allt det som skrivits 
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om Lagerlöf inom de tids- och utrymmesramar som omgärdar denna uppsats, utan jag tvingas 

följaktligen att göra vissa avgränsningar. Därav kommer jag inte att kunna ta del av all den 

tidigare forskning som har skrivits om Lagerlöf utan jag har tvingats avgränsa mig till det som är 

av relevans för mitt ämne. Uppsatsen kommer inte heller kunna behandla hela hennes litterära 

produktion utan jag har valt att avgränsa mig till hennes debutroman Gösta Berlings saga (1891). 

Utgåvan som undersöks i denna avhandling är dock inte originalutgåvan utan första bandet i 

Lagerlöfs samlade skrifter tryckt år 1934.
1
 De rådande förhållandena till uppsatsens uppkomst 

gör att en analys av hela verket inte heller är möjlig utan jag har avgränsat avhandlingen till tre 

kapitel. De som ska behandlas är ”Landskapet”, ”Dovres häxa” och ”Patron Julius”.
2
  

 

1.3. Frågeställning    
 

Studien i denna essä kommer ergo att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 Hur porträtteras naturen i Gösta Berlings saga?  

 Vilken påverkan har naturen på romankaraktärerna? 

 Hur gestaltas förhållandet mellan människa och natur/djur i romanen? 

 

1.4. Metod och metodkritik 
 

Analysen i denna uppsats baseras på ett närläsningsstudium. Forskningsmetoden innebär att den 

som analyserar ett verk gör det utifrån ett arbetssätt som härrör till den hermeneutiska cirkeln. 

Hermeneutiken är en tolkningsskola där interpretation begrundas utifrån dess beskaffenhet som 

dels en generell mänsklig företeelse och som ett system för att nå insikt i en specifik text.
3
 

Interpretationen ämnar blottlägga textens emotionella och kognitiva påverkan hos läsaren.
4
 

Ett närstudium av ett litterärt verk följer en trestegsmodell där läsningen av ett verk leder fram 

till ett tolkningsförsök av verket. Detta leder i sin tur till en motläsning och beriktigande av 

tolkningen via en upprepad läsning av texten.
5
  

Denna avhandling kommer således bygga på ett närstudium utifrån ett ekokritiskt perspektiv. 

Erland Lagerroth skriver i kapitlet ”Närstudium, funktionsanalys, tolkning” i Lars Gustafssons 

                                                

1 Valet av denna utgåva av Gösta Berlings saga följer forskningstraditionen efter Erland Lagerroth eftersom min 
forskning utgår ifrån delar av hans forskning. 
2 Dessa kapitel har valts eftersom naturen har en mycket framträdande roll i dessa textavsnitt.  
3 Palm, Anders i Bergsten (red.) (2002), s. 190. 
4 Nordlund (2008), s. 317. 
5 Lagerroth, Erland i Gustafsson (red.) (1974), s. 88. 
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(red.) bok Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen (1974) att det finns risker med 

att kombinera närläsningsstudium med ett på förhand uppsatt analysperspektiv. Analysen kan till 

exempel bli alltför ofullständig vilket gör att verkets komplicerade sammansättning åsidosätts då 

bara den undersökta aspekten framhävs.
6
 Det ska dock här klargöras att denna undersökning inte 

tänker göra anspråk på att förklara hela verkets beskaffenhet utan den ska bara påvisa hur dess 

naturskildringar och förhållandet mellan människan och naturen och djuren ter sig sett utifrån ett 

ekokritiskt och zookritiskt perspektiv utifrån nedslag i tre kapitel ur romanen. 

 

1.5. Bakgrund 
 

För att det ska bli lättare att följa med i bakgrundens teman och diskussioner så har jag valt att 

dela upp detta avsnitt i underrubriker utifrån tema. Först presenteras en översikt i hur människan, 

naturen och djuren har besetts inom den västerländska filosofin. Sedan följer två avsnitt där 

ekokritisk respektive zookritisk forskning presenteras mer ingående.  

 

1.5.1. Människa, natur och djur inom filosofin 
 

Kate Soper lyfter i sin bok What is nature? (1995) fram att den vanligaste definitionen av ordet 

natur är att det betecknar allt som inte är mänskligt eller skapat av människan.
7
 Sven Lars Schulz 

skriver i artikeln ”Att läsa för en hållbar värld – en introduktion till ekokritik” (2007) att denna 

definition skapar en tudelning mellan natur och kultur (människan och dess skapelser), vilket ger 

ett intryck av att de skulle vara två särade domäner.
8
 Graham Huggan och Helen Tiffin skriver i 

boken Postcolonial ecocriticism: literature, animals, environment (2010) att den västerländska 

definitionen av mänsklighet är beroende av en motpol i det icke-mänskliga och ociviliserade, 

vilket många gånger blir det animala.
9
 En inneboende värdering i denna tanke är att 

civilisationen står för utveckling medan naturen symboliserar det primitiva.
10

 

I den första Mosebokens inledande kapitel upprättas en hierarki mellan människa och natur då 

Gud välsignar Adam och Eva med orden: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och 

lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på 

                                                

6 Lagerroth, Erland i Gustafsson (red.) (1974), s. 70. 
7 Soper (1995), s. 15. 
8 Schulz, Sven Lars i Schulz (red.) (2007), s. x. 
9 Huggan & Tiffin (2010), s. 5. 
10 Soper (1995), s 61. 
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jorden.”
11

 Under den vetenskapliga revolutionens och upplysningens tidevarv befästes denna 

dikotomi även inom filosofin genom René Descartes indelning mellan själ och kropp och mellan 

subjekt och objekt. Han befäste människan som det tänkande subjektet och naturen som objektet 

som presenterar sig själv för tankar, men som är oförmögen att tänka själv.
12

 Descartes ansåg att 

själen var en essens privilegierad människan allena och han menade att kroppen hörde till den 

resterande skapelsen där naturen enligt honom uppfattades som ett urverk i rörelse, ergo en 

själslös maskin. Ett accepterande av denna tanke skulle sålunda innebära att skulle finnas två 

olika sorters substanser där den mänskliga själen ställs utanför naturens ordning.
13

 Distinktionen 

mellan själ och kropp är en viktig del av den filosofiska skolan cartesianism.
14

 

Uppdelningen mellan människa och natur får även till följd att människan motställs djuren. 

Descartes uppfattade djuren som avancerade autonoma maskiner.
15

 Djuren blir mänsklighetens 

antites och denna syn på djur har i mångt och mycket grundmurats genom mentala argument och 

inte genom fysiologiska.
16

 Framförallt är det avsaknaden av språklig förmåga som inneburit att 

djuren underordnats människan.
17

 Denna strikta uppdelning mellan människa och djur betecknar 

Huggan och Tiffin som ”artgränsdragningen”.
18

  

Noterbart är att uttrycket ”den mänskliga naturen” inte kopplar människan närmare naturen 

eller djuren utan konceptet innebär motsatsen, det vill säga att den mänskliga naturen är 

exklusivt för oss människor och det är således exkluderande visavi naturen och djuren.
19

 

Samtidigt finns det tendenser att genom djurliknelser spegla skuggsidorna av den mänskliga 

naturen. Detta är ett sätt för människan att kunna maskera sina tillkortakommanden. 

Användandet av djurliknelser kan erbjuda en befriande känsla ifrån att vara människa. Bruket av 

de negativa djurliknelserna är ett sätt för människan att applicera sina negativa egenskaper på 

naturen och inte på civilisationen.
20

  

Som synes finns en dualism kring människans förhållande gentemot naturen inom filosofin. 

Denna dualism kommer även till uttryck i maktförhållanden mellan könen eftersom kvinnan 

                                                

11 Bibel 2000 (2000), 1 Mos 1: 28. 
12 Soper (1995), ss. 41-42. 
13 Soper (1995), ss. 43-44. 
14 Fredriksson (2009), s. 39. 
15 Huggan & Tiffin (2010), s. 159. 
16 Huggan & Tiffin (2010), s. 152. 
17 Soper (1995), s. 81. 
18 Huggan & Tiffin (2010), s. 139. 
19 Soper (1995), s. 26. 
20 Soper (1995), ss. 82-86. 
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kopplas närmare till naturen genom sin mer framträdande roll i reproduktionen. Mannen ses 

däremot som representant för själen och blir därav upprätthållare av civilisationen.
21

 

 

1.5.2. Ekokritik 
 

Under 1990-talet uppstod en litteraturteori vid namn ekokritik som var sprungen ur ekologin och 

som fokuserade på relationen mellan människa och natur. Teorin grundas i en kritik emot det 

moderna samhället där främlingskänslan visavi naturen är en vital del av dess tankeparadigm.
22

 

Ekokritik definieras som studiet av relationen mellan litteraturen och den fysiska miljön.
23

 

Ekokritiken menar också att naturen är viktig i formandet av romangestalters själsliga väsen. 

Naturen är således inte bara en scenisk bakgrund enligt ekokritiken.
24

 

Petra Hansson skriver i artikeln ”Förortens färger – natur och kultur i Johannes Anyurus Det 

är bara gudarna som är nya” (2007) att även den symboliska innebörden som naturen kan 

besitta är en betydelsefull fråga för den ekokritiska forskningen. Två återkommande troper inom 

ekokritisk forskning är pastoralen och den vilda naturen. Troperna utgör ett motsatspar eftersom 

de visualiserar två olika landskap inom litteraturen. Det tidigare symboliserar den förtrollande 

idylliska naturen medan den senare porträtterar den otämjda olycksdigra naturen. I pastorala 

landskap befinner sig människan i harmoni med naturen.
 25

 I boken Ecocriticism (2012) hävdar 

Greg Garrard att grundtanken med pastoralen är att naturen ska tjäna som en stabil kontrapunkt 

mot den snabbt omdanande civilisationen.
26

 Harold E. Toliver skriver i Pastoral forms and 

attitudes (1971) att den idylliska naturen karakteriseras som en plats för kärlek och förnyelse.
27

 

Motpolen till den pastorala naturskildringen är den vilda naturen som enligt Garrard är natur 

som är opåverkad av civilisationen.
28

 Garrad anser att ”[w]ilderness is the natural, unfallen 

antithesis of an unnatural civilazation that has lost its soul”.
29

 Hansson delar upp den vilda 

naturen i två huvudkategorier, den romantiska vilda naturen och den klassiska vilda naturen. 

Den tidigare tematiserar likt pastoralen kring flykten ifrån kulturen, men här är det inte ett 

                                                

21 Soper (1995), s. 91. 
22 Schulz, Sven Lars i Schulz (red.) (2007), ss. xi-xii. 
23 Huggan & Tiffin (2010), s. 12. 
24 Schulz, Sven Lars i Schulz (red.) (2007), s. xii. 
25 Hansson, Petra i Schulz (red.) (2007), ss. 61-63. 
26 Garrard (2012), s. 63.  
27 Toliver (1971), s. 3. 
28 Garrard (2012), s. 66. 
29 Garrard (2012), s. 77. 
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idylliskt landskap som breder ut sig utan ett otyglat.
30

 Hon berättar att det finns en underkategori 

inom den romantiska vilda naturen där naturen är fasansfull, men likväl tjusande och denna form 

kallas för den sublima vilda naturen. Denna förekommer enligt Hansson främst inom den 

romantiska poesin.
31

 Enligt Garrard är den mest typiska platsen för denna typ av vild natur inom 

europeisk litteratur Alperna.
32

 Den klassiska vilda naturen skiljer sig markant från de 

ovanstående naturskildringarna genom att den i sin framtoning är dunkel, förskräckande och 

ovänlig. Denna naturbeskrivning gestaltar en helt otämjd miljö som människan inte bör 

uppsöka.
33

 Toliver menar att antipastorala miljöer kännetecknas av sin kyla och grymhet.
34

 

Barbari är en utmärkande egenskap för antipastoral natur menar Huggan och Tiffin.
35

 Theodor 

W. Adorno lyfter i Aesthetic theory fram en noterbar reflexion om naturen sett ur ett estetiskt 

perspektiv: ”[T]here is no room for natural beauty in periods when nature has had an 

overpowering presence for man”.
36

  

 

1.5.3. Zookritik 
 

Studiet av djurpresentationer har ibland klassificerats som en subgenre av den ekokritiska 

forskningen. Huggan och Tiffin menar dock att detta studium har genomgått en självständig 

utveckling genom andra vetenskapliga discipliner såsom filosofi, zoologi och teologi. Därför 

väljer de att benämna denna modernitetskritiska teori gentemot litterära djurpresentationer för 

zookritik.
 37

 Zookritiken menar att presentationer där människor återges i negativa liknelser med 

djur är ett sätt att berättiga objektifieringen och exploateringen av djur. Den motsätter sig därmed 

artgränsdragningen som grundlades av Descartes.
 
Bruket av animaliska liknelser visar enligt 

Huggan och Tiffin att artgränsdragningen inte är fixerad utan att den är under ständig 

omdaning.
38

 Än mer svårfångad blir artgränsdragningen då djurpresentationer förekommer i 

motsatspar mellan tama – vilda och goda – onda djur.
39

 

                                                

30 Hansson, Petra i Schulz (red.) (2007), s. 63. 
31 Hansson, Petra i Schulz (red.) (2007), s. 63. 
32 Garrard (2012), s. 71. 
33 Hansson, Petra i Schulz (red.) (2007), s. 64. 
34 Toliver (1971), s. 3. 
35 Huggan & Tiffin (2010), s. 98. 
36 Adorno (1984), s. 96. 
37 Huggan & Tiffin (2010), ss. 17-18. 
38 Huggan & Tiffin (2010), s. 135. 
39 Huggan & Tiffin (2010), s. 138. 
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Vid studiet av djurpresentationer lyfter Garrard fram fyra nyckeltermer. Djuren kan antingen 

beskrivas via antropomorfism vilket innebär att de bekläds i mänskliga egenskaper. När 

människor beskrivs med animaliska attribut sker något han kallar zoomorfism. Djuren kan också 

porträtteras som annorledes gentemot människan och denna differentiering kan, enligt Garrards 

terminologi, antingen konstrueras via mekanomorfism eller allomorfism.
40

 Mekanomorfismen 

innebär att djuren enbart betraktas som varelser utan subjekt eller någon individuell variation och 

denna tanke kan därmedelst härledas till Descartes syn på djur.
41

 Allomorfism innebär att 

framställningen skildrar djur som överordnade människan. Enligt Garrard ikläds allomorfismer 

oftast ett språk med religiösa förtecken.
42

 Dessa termer kan också appliceras på naturen i stort. 

 

1.6. Forskningsläge 
 

Efter återgivningen av uppsatsens teoretiska utgångspunkter ska den tidigare forskningen kring 

Gösta Berlings saga redogöras. För att materialet ska bli mer lättöverskådligt har jag valt att 

inackordera forskningen i underrubriker utefter relevans för mitt berörda forskningsperspektiv. 

 

1.6.1. Erland Lagerroth 
 

Erland Lagerroth skriver i avhandlingen Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils 

Holgersson (1958) att Lövsjö häradsbygd är att betrakta som den egentliga huvudpersonen i 

Gösta Berlings saga. Naturen innehar dock inte enbart en central roll för romankaraktärernas 

försörjning utan det andliga sambandet mellan landskapet och människan är även det påtaglig. 

Enligt Lagerroth är det kvinnorna närmast Gösta Berling som uppvisar den största sensibiliteten 

gentemot naturens själsliga påverkan. Framförallt är det naturens själstyngande intryck som 

innehar störst auktoritet över dessa karaktärer.
43

 Bland kavaljererna uppvisar patron Julius den 

största känsligheten gentemot naturen, anser han.
44

 

Lagerroth kommenterar att den apokalyptiska profetia som majorskan utfärdar vid sin 

bannlysning inte kungör nejdens funktion i den annalkande omstörtningen. Han fastlägger 

däremot att landskapets öde är tätt sammanflätat med människans och därför kommer naturen att 

vara ytterst närvarande vid alla väsentliga intermezzon under kavaljerernas styre. De olyckor 

                                                

40 Garrard (2012), s. 154. 
41 Garrard (2012), s. 166. 
42 Garrard (2012), s. 167. 
43 Lagerroth (1958), ss. 37-39. 
44 Lagerroth (1958), s. 41. 
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som drabbar häradet iklär sig naturliga urkrafters masker antingen i fenomen som är 

hemmahörande hos naturen själv eller så materialiseras de som levande organismer.
45

 

Lagerroth ordnar landskapsskildringarna utifrån fyra citat hämtade ur romanen. 

Tanken på att naturkrafterna drabbar häradet som ett straff för folkets synder förutsätter att det 

finns, åtminstone, en syndabock i häradet. Denna typ av natur betitlar han med citatet: ”Det är 

någon, som Guds hand söker”.
46

 Naturkrafterna sker således med ett bakomliggande gudomligt 

syfte. Tanken ska enligt Lagerroth grundas i mistandet av Lagerlöfs älskade Mårbacka. För 

henne kan de döda tingen ha framstått som förrättare av denna förlust.
47

 

Den andra typen av naturskildringen beskrivs enligt Lagerroth med Lagerlöfs ord ”när det är 

oro på jorden, störas de döda tingens fred”.
48

  Detta innebär således att landskapet reagerar på 

romankaraktärernas etiska felsteg.
49

 Naturens prövningar blir följaktligen en konsekvens av 

människornas ondska. Den moraliska värderingen ligger här inte i Guds medvetande såsom fallet 

var i den föregående naturframställningen, utan det moraliska ställningstagandet ligger hos 

naturen som via ett förlänat sinne på eget bevåg kan skilja godo från ondo.
50

  

Den tredje naturporträtteringen kallar Lagerroth för ”livets ande bor ännu i de döda tingen”.
51

 

Lagerlöf själv anser att livets ande befinner sig i dvala hos materien således skänks både levande 

varelser och döda ting en själ.
52

 Lagerlöf hade anammat idén ifrån sin farmors världssyn. Här 

existerade inga några döda ting utan världen var skapad som en sammanhängande familj där alla 

medlemmar, levande varelser och döda ting, stod i beroende mot varandra.
53

 

Det sista sättet som naturen gestaltar sig i Gösta Berlings saga är enligt Lagerroth i bilder där 

naturen kan beskrivas med orden: ”Ond är naturen, besatt av osynliga makter, som hata 

människan.”
54

 Denna form förekommer i episoder där landskapet är illvilligt inställd till 

människan. Landskapet kan i dessa avsnitt ses som hin håles marionett.
55

 I dessa episoder har 

sålunda Guds styre över naturen ersatts av onda övermänskliga krafters styre. Detta gör att 

                                                

45 Lagerroth (1958), ss. 17-18. 
46 Lagerroth (1958), s. 19. Citatet återfinns i Lagerlöf (1934), s. 322. 
47 Lagerroth (1958), s. 106. 
48 Citatet återfinns i Lagerlöf (1934), s. 322. 
49 Lagerroth (1958), ss. 111-112. 
50 Lagerroth (1958), s. 20. 
51 Citatet återfinns i Lagerlöf (1934), s. 320. 
52 Lagerroth (1958), ss. 21-22. 
53 Lagerroth (1958), s. 115. 
54 Citatet återfinns i Lagerlöf (1934), s. 101. 
55 Lagerroth (1958), s. 149. 
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skildringen blir tillspetsad så att naturen och människan blir varandras motsatser. Det finns här 

ingen underliggande kristen etik bakom den litterära fasaden utan naturen är av ondo och 

influerad av hin håles följeslagare, oftast maskerande som mytiska naturväsen.
56

  

Men det är inte bara naturens framtoning som avspeglar sig på romankaraktärerna belyser 

Lagerroth utan deras egna känslostämningar återges dessutom på naturen.
57

 Lagerroth menar att 

Lagerlöf genom romanens kontrapunktiska komposition skapar känslan av att människan knyts 

närmare det naturliga, samtidigt som det naturliga knyts närmare människan.
58

 

 

1.6.2. Ahlström 
 

Gunnar Ahlström är i avhandlingen Kring Gösta Berlings saga (1959) inne på samma spår som 

Lagerroth då den tidigare skriver att förvisningen av majorskan ifrån Ekeby frambringar en 

störning i den naturliga ordningen i häradet. Farorna som drabbar bygden hotar häradets 

existens.
59

 Då majorskan förvisas blir landskapet ont och de illvilliga djuren växer sig starkare. 

Vilddjuren yttrar sig inte bara i fysiska former utan även i psykologiska då romankaraktärerna 

liknas vid vilddjur.
60

 Ahlström menar, likt Lagerroth, att det hos Lagerlöf finns en tanke om den 

bestraffande och revolterande naturen.
61

 

 

1.6.3. Annan relevant forskning 

 

Birgitta Holm hävdar i Selma Lagerlöf och ursprungets roman (1984) att landskapet som öppnar 

upp sig i Gösta Berlings saga kan betraktas som drömmens värld. Det litterära landskapet 

fungerar därmed både som verkligenhetens geografiska och fysiska realitet samt som en spegling 

av etiska, psykologiska och mentala befinnanden.
62

 Vivi Edström framför i Selma Lagerlöf 

(1991) att romankaraktärernas känslor överförs till landskapet, dess varelser och urkrafter. Detta 

kan enligt Edström beskrivas som ”en symbolisk sprängning av alla gränser”.
63

 

                                                

56 Lagerroth (1958), s. 24. 
57 Lagerroth (1958), s. 44. 
58 Lagerroth (1958), s. 220. 
59 Ahlström (1959), s. 204. 
60 Ahlström (1959), ss. 72-73. 
61 Ahlström (1959), s. 107. 
62 Holm (1984), ss. 73-74. 
63 Edström (1991), s. 45. 
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Vivi Edström beskriver i Selma Lagerlöf: livets vågspel (2002) Lagerlöfs debutroman som 

”antitesernas bok”.
64

 I avhandlingen Livets stigar (1960) skriver samma Edström att majorskan 

står som antites emot kavaljerernas vilda leverne och omstörtande härjningar.
65

 Holm menar att 

majorskans missgärningar upplöser de förenande kontrakt som finns mellan naturen och 

människan. Hennes nedgång innebär ity häradets nedgång. Landskapets öde är beroende av dess 

gudmodersgestalt. Det är hennes fruktbarhet som ger bygden dess vitalitet. Medan majorskan 

symboliserar växtlighet och odling återfinns antitesen mot henne i kavaljererna, som 

symboliserar uppsluppenhet och lustbejakande. Bortom hennes styre gäckar tomheten och 

barbariet.
66

  I Livets stigar skriver Edström att urkrafterna befrias när kavaljererna kommer till 

makten över Ekeby. De tidigare kuvade naturelementen revolterar när majorskans kontrollerande 

regim faller.
67

 Densamma skriver i Selma Lagerlöf: livets vågspel att Gösta Berlings saga är att 

betrakta som uppbrottens roman.
68

 Maria Karlsson menar i sin avhandling Känslans röst – Det 

melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst att läsaren i Gösta Berlings saga möter ett härad i 

vilket människan har övergivit religionen och brutit upp med Gud.
69

 

Karlsson lyfter fram döden som ett återkommande motiv i romanen och framförallt kvinnorna 

kring Gösta Berling associeras med detta tema. Orsaken till att det oftast är kvinnor som inom 

kulturen ställs inför döden kan enligt Karlsson utläsas som patriarkatets behov av att distansera 

sig ifrån denna tematik. På grund av sin underställda roll i genushierarkin används därför 

kvinnan frekvent som den utsatta vid detta motiv.
70

 

 

2. Analys 
 

För att detta avsnitt ska bli mer lättöverskådligt delas det in i underrubriker utefter de utvalda 

kapitlen ur Gösta Berlings saga. Underrubrikerna kommer inledas med en sammanfattning av 

vederbörande kapitels handling sedan följer analysen på detta kapitel. Sammanfattningen och 

analysen åtskiljs av en centrerad stjärna. Om det finns beröringspunkter mellan de undersökta 

                                                

64 Edström (2002), s. 131. 
65 Edström (1960), s. 159. 
66 Holm (1984), ss. 75-76. 
67 Edström (1960), s. 165. 
68 Edström (2002), s. 119. 
69 Karlsson (2002), ss. 169. 
70 Karlsson (2002), ss. 182-183. 
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textavsnitten och andra kapitel i romanen kommer detta lyftas fram, men analysen kommer 

företrädesvis beröra de utvalda kapitlen. 

   

2.1. Första kapitlet. ”Landskapet.” 
 

Kapitlet inleds med att sagans utomstående tredjepersonsberättare målar upp scenen för 

kavaljerernas eskapader.
71

 Först skildras sjön. Sjöns landskap beskrivs av berättaren som ”ett 

härligt land för en sjö […] [då] [s]kogen och bergen upphöra aldrig att samla vatten åt den”.
72

 

Här lever vattnet friskt i forsar och strömmar oavsett årstid. Sjön är hemvist för såväl sjörå som 

näcken. Berättaren förtäljer att sjöns norra del är förtrollande skön och att den är välvillig och 

glad.
73

 En poetisk beskrivning infogar sig sedan i redogörelsen när berättaren meddelar: 

 

Man ska bara se den en sommarmorgon, när den ligger yrvaken under dimslöjan, för att märka hur munter 

den är. Den gäckas först en stund, kryper sakta, sakta fram ur det lätta omhöljet[…], men så kastar den med 

ett ryck av sig hela täcket och ligger där blott och bar och rosig och glittrar i morgonljuset.74 

 

Sjön spränger sedan fram i ett större och bottenlösare parti i söder vars stränder kantas av en 

hårdare natur. Berättaren förtäljer att ”nu blir även vattnet mörkare […] [och] vindarna 

skarpare”.
75

 Till skillnad ifrån sin lugna nordliga falang är den södra delen mer ombytlig i 

stämningarna då den dels ”kan skumma vit av vrede och vräka omkull segelbåtar [samt] ligga i 

drömmande lugn och avspegla himlen”.
76

 Till sist redogörs att sjön breder ut sig i en tredje större 

ansamling än längre söder ut som även den är fager, ”men den har mistat ungdomsyran och 

mannakraften, den är en sjö som alla andra”.
77

 

Berättaren byter nu fokus emot de två andra dominerande elementen i detta landskap: slätten 

och bergen. Bergen beskrivs som ”väldiga gråstensmurar, täckta av skog […] hem för massor av 

vilt”.
78

 Slätten följer sjön, men av berättarens framställning råder det ett krig mellan bergen och 

slätten eftersom de tidigare stundom hindrar den senare från att följa sjöstranden. Slätten 

beklagar sig över att bergen genom alla sina kullar och strandklippor ger slätten blott bergen att 

                                                

71 Lagerlöf (1934), s. 25. 
72 Lagerlöf (1934), s. 25. 
73 Lagerlöf (1934), s. 25. 
74 Lagerlöf (1934), s. 25. 
75 Lagerlöf (1934), s. 25. 
76 Lagerlöf (1934), ss. 25-26. 
77 Lagerlöf (1934), s. 26. 
78 Lagerlöf (1934), s. 26. 
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beskåda.
79

 De blåskimriga bergen repellerar med att säga att det krävs ”en gråstensrygg och en 

granpäls” för att stå emot blåsten och den dödskalla dimman från sjön. Berättaren säger att 

bergen visst tillåter slätten att se sjön på sina håll, men när den får se denna i sitt mest hetsiga 

lynne bliva slätten viss om att bergen tala sant och låter dessa åter bli en barrikad emot sjön.
80

  

I detta landskap har människorna brukat slättens jord så långt mannaminnena sträcker sig. 

Över hela landskapet har människorna farit fram då de byggt upp bruk vid forsarna, kyrkor på 

slätten och herrgårdar på den icke fröbärande stenmarken.
81

   

Berättaren påpekar att landskapet under artonhundratjugotalet var mindre lagd under plogen 

än vad den vad den är idag och att skogen därför var mer utbredd.
82

 Skildraren lägger sedan in en 

värdering av landskapet som bör framhävas: 

 

[D]essa tre, den långa sjön, den rika slätten och de blåa bergen, bildade ett det vackraste landskap och göra så 

än, likaså är folket än idag kraftigt, modigt och väl begåvat. Nu har det ock gjort stora framsteg både i 

välmåga och bildning.83  

 

* 

 

Vid första anblicken tycks det som att berättaren målar upp ett pastoralt landskap, särskilt skulle 

det sista citatet, där skildraren menar att detta är det vackraste landskapet, vara ett argument för 

en sådan tolkning. Detta skulle dock vara en ofullständig observation eftersom detta kapitel 

uppvisar en mer komplicerad bild av landskapet än bara som en idyll. Skildraren fyller 

landskapet med faror i form av vilda djur och mytiska naturväsen. Denna ger även sjön ett 

stormigt lynne som gör att segelbåtar kantrar. Dessa faror indikerar att det inte är ett fullständigt 

fridfullt och harmoniskt landskap som öppnar upp sig för läsaren utan landskapet är otämjt och 

på många sätt skräckinjagande, men det är likväl både fängslande och tilltalande. Detta gör att 

naturskildringen är att betraktas som ett exempel på den sublima vilda naturen. Ytterligare ett 

påstående som kan sägas styrka denna tolkning är att häradets natur med bergen och sjön genom 

sina likheter med Alperna tillåter sig representera en svensk version av den miljö som Garrard 

lyfter fram som den arketypiska naturen för den sublima vilda naturen. Även i kapitlet 

”Midsommar” presenteras ett landskap som kan klassas utifrån denna kategori. Här möter 

                                                

79 Lagerlöf (1934), ss. 26-27. 
80 Lagerlöf (1934), s. 27. 
81 Lagerlöf (1934), s. 27. 
82 Lagerlöf (1934), s. 28. 
83 Lagerlöf (1934), s. 28. 
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läsaren ett idylliskt midsommarlandskap i full blom, men Sintrams gestalt fyller landskapet med 

oro och det förebådas om en kommande olycka från vildmarken.
84

  

I ”Landskapet” utmålas en natur som bestrider beroendeförhållandet mellan människa och 

natur som upprättas i första Moseboken. Av skildringen tycks det inte vara människan som är 

härskare över naturen och dess varelser utan naturen framstår som härskande över människan. 

Det är naturen som tillhandahåller människan möjligheter och begränsningar för att bruka jorden. 

Samtidigt inskränker och hotar naturens faror människans livsföring. Denna tolkning stödjer 

Lagerroths framlagda argument att landskapet är att betrakta som den verkliga huvudpersonen i 

romanen. Samtidigt ska det tilläggas att denna skildring är ett prov på allomorfism eftersom 

naturen porträtteras som överordnad människan. Dock kan det påpekas att människan genom 

sina byggnationer gör tappra försök att bemästra och härska över naturen, men som nämnts ovan 

begränsas denna bemästring av naturens faror och nyckfullhet. Här går därmed framställningen 

av naturen emot Adornos uppfattning eftersom naturen är förhärskande över människan men 

likväl vacker och storslagen.   

Naturskildringen i denna episod ligger närmast den som Lagerroth omnämner med orden 

”[l]ivets ande bor ännu i de döda tingen” eftersom naturen i detta kapitel animeras då den 

tilldelas en egen röst och därav ges ett eget subjekt och själ. Animering av naturen är ett 

återkommande inslag i Gösta Berlings saga eftersom den får en röst även i avsnittet ”Järnet från 

Ekeby” där fors och skog frågar sig var järnet från Ekeby är samtidigt som är kolmilan och 

gruvorna är skadeglada över järnbristen.
85

 Animeringen av landskapet indikerar på ett 

avståndstagande ifrån cartesiansimen. Animeringen sker via antropomorfisering enär naturen 

påläggs mänskliga egenskaper och känslor. Naturbesjälningen medför att känslor som kan ses 

som unika för den mänskliga naturen i denna skildring inte blir unika utan snarare universella 

känslor för alla ting. Samtidigt sker en zoomorfism då bergen ikläds en ”granpäls”.  

En anmärkningsvärd detalj i detta kapitel är att det även motsätter sig dikotomin mellan 

naturen och kulturen i vissa avseenden. Landskapet är det överväldigande i vilket människornas 

samhällen växer upp i. Utefter beskrivningens karaktär ter det sig snarare som att natur och 

kultur lever i en symbios med varandra. Detta eftersom de olika naturslagen erbjuder människan 

olika livsförutsättningar samt att människan är materiellt beroende av landskapet för sin 

                                                

84 Lagerlöf (1934), ss. 256-259. 
85 Lagerlöf (1934), s. 236. 



 

16 

överlevnad. Samtidigt fyller människorna nejden med liv. Som Lagerroth hävdar närmar sig 

människan och det naturliga således varandra. De vilda djuren och människorna behöver utifrån 

denna tankegång inte utgöra varandras antiteser eftersom dessa båda är beroende av naturen för 

sin livsföring. Men de blir snarast varandras antiteser emedan människan bor på den ljusa slätten 

medan en massa vilt vandra i bergens mörka skog.  

Som nämnt ovan blir naturens öde tätt sammanbundet med det mänskliga eftersom 

människans livsförsörjning är beroende av naturen, men som Lagerroth konstaterar så 

sammanbinds inte bara människan till naturen via materiella förhållanden utan även via den 

själsliga samhörigheten. I detta kapitel är det skildrarens euforiska kärlek till nejden som formar 

landskapets framtoning. Liknelsen med sjöns dimtäcke är ett exempel på hur berättarens vördnad 

formar landskapsskildringen. Berättaren öppnar med Holms ord upp dörren till sina drömmars 

värld. Dock finns det ett stygn av skräckblandad förtjusning av landskapet vilket framkommer 

via de redan nämnda vilddjuren och mytiska varelserna. Det är därför skäligt att konstatera att 

romankaraktärernas känslor projiceras på naturens framtoning. Eftersom berättaren i Gösta 

Berlings saga är så pass påtaglig och känslomässigt närvarande i den episka framtoningen är det 

enligt mig rimligt att betrakta denna som en jämgod romankaraktär jämte de andra framträdande 

figurerna i romanen. Därför fungerar landskapet som en mental spegling av berättarens eget 

känsloliv och emotionella tillgivenhet gentemot nejden. Denna tillgivenhet bottnar ytterst i 

Lagerlöfs passion för sin egen hembygd. Det skulle kunna diskuteras vad som födde vad då det 

kan hävdas att det litterära landskapet i Gösta Berlings saga blott är en affektionens skapelse och 

inte en verklighetstrogen presentation av miljön. Men jag lämnar denna diskussion något därhän 

på grund av utrymmesbrist och konstaterar istället att landskapet och nejden har ingjutit varma 

känslor hos berättaren som sedan medför att landskapets framtoning tar sig kärleksfulla yttringar. 

Detta skulle därav innebära att det litterära landskapet som tillhandshålls i Gösta Berlings saga 

är yttervärldens landskap som förstorats genom Lagerlöfs egen tillgivenhet till Värmland. 

  

2.2. Nittionde kapitlet. ”Dovres häxa.” 
 

Kapitlet inleds med att berättaren meddelar att Dovres häxa har siktats i Lövsjö härad. Hon 

vandrar över landet klädd som en simpel tiggare fastän hon är omåttligt rik. Trots sin rikedom 
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går hon genom häradet och drar sig inte för att vända sig till den mest nödställda för allmosor.
86

 

Skildraren vänder sig emot detta beteende med orden: ”Skam give en sådan, som aldrig tackar, 

aldrig får nog.”
87

 

Dovres häxa är så gammal att inte ens den äldsta i nejden har skådat henne i hennes 

ungdomsglans utan hon omnämns vara hundratals år gammal och vandrar fortsätt ibland oss. 

Berättaren bekräftar att även dennas ögon har beskådat häxan i levande dager.
88

  

”Mäktig är hon. […] Föga gott kan hon verka, men mycket ont.”
89

 Häxan innehar makten att 

kontrollera vädret och vilddjuren. Berättaren förtäljer att fastän hon ingalunda är emotsedd ska 

hennes önskningar uppfyllas annars faller hennes hämnd över en. Nu söker hon genom landet 

efter någonting som kallar efter hennes inverkan och vart hon än kommer följer illvilliga 

järtecken henne i form av räv och uv, som nu lämnar skogen och närmar sig häradets hus.
90

 

Hennes vandringsstav är beklädd med runor och för den asatroende häxan ter sig den kristna 

guden lam eftersom hennes egen makt är så kraftfull. Berättaren beskriver häxan som ”[o]tamd 

som snöstormen [och] stark som forsen”.
91

  

Var än hon drar fram breder fasans rike ut sig och en grann junidag kommer hon fram till 

Borgs grevegård. Där tillreds rökt skinka under överseende av grevinnan Märta.
92

 Häxan lägger 

sin hand på en av de rökta skinkorna. Grevinnan som är ovetandes om den övermänskliga makt 

som den gamla besitter säger då åt häxan att hon hellre ger skinkan åt skatorna än till den gamla 

tiggargumman. Häxan inre fylls av vrede vid denna orätt och sträcker sin vandringsstav emot 

skyn och förbannar grevinnan med orden: ”Dig själv ska skator äta!”
93

 Nu har häxan utfört det 

åliggande som hon var stadd att utföra i häradet och hon vänder om hem till sina bergshålor. 

Hånfullt skrattar grevinnan åt tiggargummans vrede, men skrattet fastnar snart i halsen på 

grevinnan eftersom skatorna stormar fram över himlen mot henne. Ur nejdens grönska kommer 

de anstormade med näbbar och klor dragna likt sablar. De mörka fjäderskrudarna blänker som 

metall i förmiddagens solglans. För att undfly attackerna tvingas Märta söka skydd inomhus.
94

  

                                                

86 Lagerlöf (1934), s. 251. 
87 Lagerlöf (1934), s. 251. 
88 Lagerlöf (1934), s. 251. 
89 Lagerlöf (1934), s. 251. 
90 Lagerlöf (1934), ss. 251-252. 
91 Lagerlöf (1934), s. 252. 
92 Lagerlöf (1934), ss. 252-253. 
93 Lagerlöf (1934), s. 253. 
94 Lagerlöf (1934), ss. 253-254. 
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Därmed stängdes hon ock från sommarens ljuvhet och grönska och från levnadens glädje. För henne funnos 

hädanefter blott de tillslutna rummen och de fällda gardinerna, för henne förtvivlan, för henne ångest, för 

henne förvirring, gränsande till vansinne.95 

 

Berättaren medger att denna sägen kan tyckas osannolik för den rationella läsaren, men bekräftar 

att den ehuru är sann och att mången har berättat om grevinnan Märtas olycksaliga öde. Utanför 

grevegården Borg skapar skatorna sina bon, de vakar för ett tillfälle att få attackera grevinnan. 

Inte ens gevärets kulor stoppar dem ty om en skata faller kommer tio nya för att ta dess plats. 

Grevinnan kan inte ens visa sig i fönstret utan att de gör ett utfall emot henne. Grevinnan tvingas 

söka sig in i grevegårdens innersta rum och ta sin boning här. Under skatbelägringen isoleras 

rummet och därinne viskar endast folket. Grevinnan åldras snabbt på en månad så att hennes 

ungdomliga glans ersätts av ålderdomens förhärjande rynkor. Skatorna lämnar hennes själ ingen 

ro, varken om dagen eller i nattens drömmar utan de hemsöker hennes ständigt. Hon gråter av 

förtvivlan över sitt öde. 

 Berättaren beklagar sig åt att hennes redogörelse över grevinnan inte har varit god och lyfter 

fram att hon var en godhjärtad varelse i sin livliga ungdom.
96

 Skildraren avslutar kapitlet med en 

lärdom riktad emot grevinnan och läsaren: 

 

Men det är så, fastän denna stackars vandrerska inte visste det, att själen är den evige hungraren. Av flärd och 

lek kan han inte leva. Får han inte annan näring, ska han som ett vilt djur sönderslita först andra och till sist 
sig själv.97 

 

*  

 

Den trop som läsaren möter i detta kapitel är ett typiskt exempel på den klassiska vilda naturen 

enär trollgumman och skatorna är representanter för en dunkel, skräckinjagande och ogästvänlig 

natur. Grevinnan Märta konfronteras här med en vild natur som hon inte borde sökt kontakt med, 

även om det ska klargöras att det snarast är denna form av vild natur som uppsöker henne. Detta 

kapitel illustrerar Huggans och Tiffins yttrande om att den antipastorala miljön präglas av barbari 

eftersom ett nekande till häxans tiggeri bestraffas med att förödande naturkrafter, som skator, 

slår tillbaka emot en. Barbariet ligger sålunda i skatornas bestialitet mot grevinnan. Detta barbari 

bekräftar även Tolivers mening om att denna typ av naturskildring utmärks av sin grymhet och 

kyla. Grymheten i kapitlet ligger i det oproportionerligt hårda straff som drabbar Märta, bara för 

                                                

95 Lagerlöf (1934), s. 254. 
96 Lagerlöf (1934), ss. 254-255. 
97 Lagerlöf (1934), s. 255. 
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att hon nekar häxan en skinka. Trots att det här breder ut sig ett praktfullt junilandskap så finner 

läsaren en köld i skildringen via trollgummans kallsinnighet. Vilket bekräftas av att hon liknas 

vid en vild snöstorm. I episoden bekräftas Adornos föreställning eftersom den förhärskande 

naturen inte beskrivs med vackra ordalag.  

Med den klassiska vilda naturen som presenteras här är lätt att bifalla i Garrards citat om att 

den vilda naturen fungerar som antites emot den mänskliga kulturen. Just denna episod är fylld 

av antiteser som står emot varandra. Naturen, i form av skatorna, ställs emot människan, 

representerad av grevinnan Märta. Det övernaturliga, häxan, kontrasteras emot människan 

likaledes. Människan blir i båda dessa fall den underordnade i hierarkin eftersom både naturen 

och det övernaturliga blir romankaraktären övermäktiga. Således påvisar detta kapitel en tydlig 

tudelning mellan natur och kultur. En överton i detta kapitel är att människan inte har mycket att 

sätta emot när naturkrafterna slår till. Denna ödesmättade överton återkommer i flera kapitel i 

Gösta Berlings saga, ofta i kölvattnet av en naturpresentation enligt den klassiska vilda naturen. 

Det tydligaste exemplet på detta sker i kapitlet ”Livets stigar” där naturen, via vårfloden, samlar 

sig till en revolt emot kulturen i form av människans skapelse. Målet för revolten är den under 

kavaljerernas styre förfallna dammen vid Ekeby kvarn. Gestaltningen av denna vårflod sker i 

form av en antropomorfism i vilken vårfloden tar sig skepnaden av en revolutionshungrande 

folksamling som söker efter att störta härskarna.
98

 Vårfloden i ”Livets stigar” och häxan och 

skatorna i ”Dovres häxa” är några exempel på de naturkrafter och den vildhet som drabbar 

Lövsjö härad under kavaljereråret. Som Holm är inne på angriper dessa urkrafter över 

människorna eftersom de sammanbindande kontrakten mellan kultur och natur har brutits i och 

med majorskans förvisning från Ekeby. Detta leder, som Ahlström konstaterar, till en rubbning i 

häradets maktförhållanden och illvilliga djur växer i styrka. Skatorna i ”Dovres häxa” utgör ett 

exempel på dessa illvilliga djur. 

Skatorna fungerar som jag redan snuddat vid som grevinnans antites. Detta till trots kan det 

skönjas att skatorna tilldelats en rad mänskliga egenskaper. Ett exempel på antropomorfism i 

detta sammanhang är att de tilldelats en subjekt så att de kan känna ett hämndbegär samtidigt 

som de har tilldelats ett minne och ett moraliskt medvetande så de kan känna igen vem de ska 

hämnas på. Detta gör att det tänkande subjektet inte blir en exklusiv egenskap för den mänskliga 

naturen. Trots att skatorna är i besittning av ett eget subjekt upprätthålls artgränsdragningen 
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mellan människan och skatorna genom skatornas roll som motpol gentemot människan. Det 

finns sålunda en tydlig uppdelning mellan det mänskliga och det animala, emellertid finns det 

ändock indikationer, som till exempel skatornas subjekt, som tyder på att människan och 

skatorna står varandra närmare än vad artgränsdragningen tillåter. En annan episod i Gösta 

Berlings saga som uppvisar samma tvetydighet är då Gösta Berling och Anna Stjärnhök jagas av 

vargar i kapitlet ”Gösta Berling, poeten”. Vargarna besitter, likt skatorna, ett eget subjekt då de 

förfogar över en moralisk medvetenhet. Den moraliska medvetenheten kan påvisas i att Gösta ser 

vargarna som Guds sändebud för att stoppa honom ifrån att bryta sitt löfte om att föra Anna till 

folket på Berga.
99

 Anna får i kapitlet ”Spökhistorier” antydningar om att vargarna egentligen var 

hin håles sändebud.
100

 Om de så må vara den ondes hantlangare ska det påpekas att de likväl 

tilldelas ett subjekt eftersom de besitter förmågan göra ställningstaganden mellan gott och ont. 

Ytterligare en intressant parallell mellan dessa två intermezzon finns i det att både skatorna och 

vargarna är utsända av onda makter mot människorna. Denna parallell lyfter frågan hur 

djurpresentationerna bör klassificeras efter Garrards terminologi. Att vargarna och skatorna är 

sändebud av ondo skulle kunna fungera som ett argument för att inackordera dem som ett 

exempel på mekanomorfism. Skatornas metallskimrande vingar skulle också kunna ses som en 

beskrivning som tyder på att djuren är själslösa maskiner, men som tidigare nämnts bör det 

snarare betraktas som att det här sker en antropomorfisering då både vargarna och skatorna har 

tilldelats ett eget tänkande subjekt är således inte bara ett objekt som representerar sig själv för 

tankar. Denna tilldelning av ett tänkande subjekt blir än tydligare i kapitlet ”Den stora björnen i 

Gurlita klätt” där det skrivs att ”[s]kogen är full av oheliga djur, besatta av onda trollpackors och 

mordlystna skojares själar”.
101

 Detta citat indikerar på att djuren i Lagerlöfs skog är besjälade 

och innehavande ett eget subjekt. 

Även i ”Dovres häxa” presenteras en hierarki som inte motsvarar den som åberopas i första 

Moseboken. Här är det ännu tydligare än i ”Landskapet” att naturen härskar över människan och 

inte tvärtom. Här är det häxan och skatorna som lägger under sig grevinnan Märtas livsöde och 

bestämmer dess lott. 
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För att återgå till diskussionen om antiteser uppvisar kapitlets slut en anmärkningsvärd motpol 

när berättaren ställer grevinnans livsbejakande ungdomsliv emot hennes ålderdoms 

skräckhämmade. I sin ungdom var hon vacker, men efter att skatornas hemsökning börjat 

förhärjas hennes själ av fasan. Dock det är inte bara hennes inre som ödeläggs av orons ande utan 

hennes ungdomsglans tynar bort och ”[h]on blev gumma på en månad”.
102

 Genom att hon 

utestängs ifrån sommarens grönska och blomstring utestängs hon också ifrån livsglädjen förtäljer 

berättaren. Barrikaderingen inne i grevegården är därmed det som får grevinnan att falla ner i 

vanvettets avgrund. Därför blir grevinnan Märtas förändring ett exempel på närheten mellan den 

yttre naturen, det blomstrande sommarlandskapet och kroppen, och det inre själsliga tillståndet. 

Hennes förändrade utseende är sålunda en projektion av hennes själslivs förändring. 

Märta är inte den enda kvinnliga romankaraktär som försätts i utsatta situationer där naturen 

står som en hotfull motpol. Likaså försätts Anna Stjärnhök (i nämnda ”Gösta Berling, 

poeten”
103

), Marianne Sinclaire (i ”Balen på Ekeby”
104

), unga grevinnan Elisabeth (i ”Livets 

stigar”
105

) och Nygårdsflickan (i sitt självbetitlande kapitel
106

) i trängda lägen mot naturen. Detta 

styrker därmed Lagerroths uppfattning om att kvinnorna i roman är de som uppvisar den största 

känsligheten gentemot naturen. Dessa situationer är i någon grad alltid livshotande. Karlsson 

menade att detta har sin förklaring i kvinnans roll som ’den andre’ i det genushierarkin. Ytterst 

skulle detta kunna härledas till objektifieringen av kvinnan, där kvinnan mer erkänns som ett 

objekt än som ett subjekt. Allt detta kan sägas beror på föreställningen att kvinnan skulle vara 

närmare naturen än mannen till följd av sin mer iögonfallande roll i reproduktionen.  

Dovres häxa är även hon ett representativt exempel på att kvinnogestalterna i Gösta Berlings 

saga kopplas närmare naturen. Trollgumman företräder till och med naturen i egenskap som 

motpol emot civilisationen. Detta gör häxan genom att härröra från den primitiva asatron och 

inte ifrån samhällets kristendom. Häxans trolldom och övermänskliga makt gör henne till en 

allomorfisiering. Därmed kan det sägas att häxan via sina attribut blir en bild som förmedlar att 

naturen står för det primitiva och som här motställs den utvecklade civilisationen som 

representeras av grevegården och grevinnan Märta.  
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Naturen som skildras i kapitlet skulle enligt Lagerroth karakteriseras som kategorin: ”Ond är 

naturen, besatt av osynliga makter, som hata människan.” Ty här är det onda makter som styr 

naturen mot människan, men denna tolkning skulle kunna fördjupas. Det skulle kunna 

argumenteras för att denna episod skulle tolkas under klassifikationen: ”När det är oro på jorden, 

störas de döda tingens fred.” Denna tolkning kan anses vara lika adekvat som den föregående då 

häxans förbannelse faller över grevinnan Märta först då hon nekar trollgumman skinkan. Märta 

visste inte vem gumman var utan såg bara framför sig en gammal tiggare och genom att inte ge 

denna tillsynes nödställda människa en allmosa i form av skinkan bryter hon således mot etiken 

och den goda moralen. På grund av denna onda handling drabbas grevinnan av naturens vrede. 

Den senare tolkningen ger också mer vatten på kvarnen åt argumentet att naturen innehar ett eget 

subjekt eller egen själ som gör det möjligt för den att ta egna etiska beslut. 

I visdomsordet som berättaren tillhandahåller läsaren i kapitlets slut återfinns en liknelse som 

bör uppmärksammas. Här liknas själen vid ett hungrigt vilddjur som inte enbart kan levnadsföra 

sig på lek och lust. Om den inte tilldelas annan föda än detta ska själen härja över sinne och 

kropp likt ett vilddjur. Denna liknelse raserar dikotomin mellan den mänskliga själen och 

naturen. Liknelsen verkar istället för att ställa den människliga naturen närmare den yttre naturen 

och den yttre naturen närmare den mänskliga naturen än vad Descartes tankeparadigm åberopar. 

 

2.3. Tjugotredje kapitlet. ”Patron Julius.” 
 

Det tjugotredje kapitlet inleds med att läsaren får reda på att patron Julius ämnar lämna Ekeby. 

Han tillreder en matsäck och går sedan runt på Ekeby för att ta avsked. Tårar väter hans trinda 

kinder medan han vandrar runt i prakten som omger Ekeby. Tårarna faller alltjämt medan han 

deltar vid avskedsmiddagen. Julius sinne blir svårmodigt och tungt då han inser att det lustfyllda 

livet vid Ekeby glider ur hans händer.
107

 Berättaren skildrar att han når dessa insikter:  

 

Ve över tillvaron! Hans liv skulle hädanefter bli en enda lång längtan. […] Han skulle blekna bort, falla av, 
vissna som en frostbiten ros, som en törstande lilja. Aldrig mer skulle kavaljererna se den arme Julius. Tunga 

aningar överforo hans själ, liksom skuggor av stormjagade moln överfara våra nyodlade fält. Han skulle resa 

hem för att dö.108 
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Sjukdom har satt sig i hans lungor och lever, men han reser inte bara hem på grund av 

sjukdomen. Han far även hem eftersom han har fått ett brev från sin mor som kallar hem honom. 

Julius vet att uppbrottet från Ekeby kommer bli hans död, men han väljer att fara ändå. 

Efter att ha tagit ett sista farväl av folket som arbetar på Ekeby begär han fram sin ålderstigna 

häst Kajsa och hans ekipage. Sedan är det dags för avskedet med kavaljererna. När de sista 

skålarna är utlysta och de sista famntagen inför resan är utdelade lyfts Julius upp och sätts på 

ekipaget som ska föra honom hem. Men kavaljererna har spelat honom ett spratt. För inte är det 

hans gamla vagn och Kajsa som bär honom framåt utan en höskrinda dragen av en oxe. Julius 

tårade ögon gör dock att han inte upptäcker att han sitter på en oxe. Inte ens när han piggnat till 

förstår han att han sitter på en oxe utan han tror att Kajsa har fått horn under de sjutton åren hon 

spenderat på Ekeby.
109

 Skildraren skriver apropå deras spratt: ”Nog sörjde kavaljererna denne 

vän, som drog bort för att dö, denna vissnande lilja, denna dödsskjutna sångarsvan.”
110

 

En bit på vägen möter han Bergas fröknar och döttrarna till Munkeruds lagman som spatserar 

vägen fram. De frågar var Julius ämnar fara. När de blir visso om att han ska lämna 

osedlighetens näste Ekeby, som han då kallar det, blir de bestörta och försöker övertala honom 

att stanna. Han avvärjer deras övertalningsförsök och ska fara vidare när damerna lyckas övertala 

honom att skjutsa dem till Dunderklätten. På vägen passerar skrindan blomster och ungbjörkar 

som flickorna plockar och kläder Julius och oxen med. Dagen fortskrider i nöjets namn och 

Julius svårmod förbytts emot ett lättsammare sinnelag.
111

 

När resesällskapet når Dunderklättens topp och blickar ut över naturen som breder ut sig 

omkring dem bräddas deras ögon med tårar. Julius ivrigt trummande hjärta fylls med vördnad 

och han håller ett hyllningstal till sitt kära landskap.
112

 Enligt berättaren sades följande:  

 

Ack, Värmland […] du sköna, du härliga! Ofta […] har jag undrat vad du månde föreställa, men nu förstår jag vad 

du är. Du är en gammal from eremit, som sitter stilla och drömmer med korslagda ben och händerna vilande i skötet. 

[…] Du är en grubblare, en helig drömmare, och du är mycket skön. Vida skogar är din klädnad. Långa band av blått 

vatten och […] blåa kullar kantar den. Du är så enkel, att främlingen inte ser hur skön du är.  […] Vänerns böljor 

sköljer dina fötter och dina korslagda ben. […][D]ina malmfält och gruvor [...] är ditt klappande hjärta. Åt norr har 

du ödslighetens, hemlighetens mörka, sköna trakter. Där är ditt drömmande huvud. När jag ser dig, du jättelike, du 

allvarlige, måste mitt öga fyllas av tårar. Du är sträng i din skönhet […] dock ser jag mitt i din stränghet mildhetens 

ljuvliga drag.113  
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Flickorna hör Julius tårfyllda tal, men förstår inte vidden av hans känslor. Framåt kvällen stiger 

resesällskapet åter upp i skrindan och Julius styr kosan mot Ekeby. Kavaljererna blir inte 

nämnvärt förvånade över hans återkomst eftersom detta var Julius sjuttonde försök att lämna 

Ekeby på samma antal år. Återigen går hans sensitiva hjärta och hans inre röst som kallar honom 

hem till modern i ide för ytterligare ett år.
114

 

 

* 

Det landskap som introduceras i episoden har en helt annan framtoning än naturen i de tidigare 

undersökta. Naturen är så vackert att Julius lovsjunger dess ära i sitt hyllningstal. Detta är 

sålunda ett landskap som väcker kärlekens brand och som ingjuter harmoni hos patronen. Detta 

idyllandskap är med andra ord ett exempel på den pastorala naturbeskrivningen. Enligt Toliver 

utmärks pastoralen som en plats för kärlek och förnyelse. Kärleken återfinns i hyllningstalet samt 

i Julius svårmod att lämna Ekeby. Förnyelse återfinns också i episoden genom att naturens 

fägring förnyar Julius känsloliv och ersätter hans vemod med hans tidigare livslust. Ytterligare 

en förnyelse erhålls via det faktum att naturens blomstring och prakt får Julius att avbryta sitt 

försök att lämna Ekeby, vilket leder till att han återvänder och därmedelst förnyar sin vistelse 

här. Att nejdens blomstring påverkar Julius på detta påtagliga vis gör det lätt att acceptera 

Lagerroths bedömning att patron Julius är den av kavaljererna som är sensiblast gentemot 

naturen. Emellertid skulle detta generera en fragmentarisk och grovt schematisk bild ty de finns 

en annan kavaljer som uppvisar en stor mottaglighet emot naturen, nämligen Liljecrona. I 

kapitlet ”Liljecronas hem” förtäljer berättaren om när den stora musikanten Liljecrona bryter upp 

ifrån Ekeby och far hem till sin herrgård Lövdala. Herrgården och dess trädgård beskrivs i de 

mest lyriska och idylliska klädnaderna som sammanfattas med skildrarens ord: ”Herregud! 

Vackrare ställe fanns inte.”
115

 Trädgårdens växlighet är storslaget vacker och morgondaggen får 

de gröna bladen att glimma likt smaragder. När Liljecrona ser all denna prakt inser han att det 

inte finns någon skönare plats än denna, inte ens Ekeby kan mäta sig med Lövdalas skönhet. 

Liljecrona stannar åtta dagar med sin familj på sitt Lövdala innan han återvänder till Ekeby. 

Fastän det inte är lika vackert och bra som Lövdala så dras han dit eftersom det är händelsernas 
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centrum i häradet.
116

  Efter denna ytterst korta resumé kan det konstateras att även detta kapitel 

präglas av den pastorala landskapsbeskrivningen. I ärlighetens namn ska ”Liljecronas hem” 

erkännas vara det främsta exemplet på denna trop i Gösta Berlings saga. För i episoden breder 

ett kultiverat idyllandskap ut sig i vilket romankaraktärerna upplever kärlek, harmoni och 

förnyelse. Förnyelsen här är likt den i ”Patron Julius” förknippad med den känslomässiga 

pånyttfödelse som uppstår inom karaktärerna tack vare naturens fägring och inneboende 

stämningar. I ”Liljecronas hem” är det kärleken till sitt hem och sin familj som pånyttfödds. 

En anmärkningsvärd detalj i dessa kapitel är att det här är de manliga karaktärerna som 

uppvisar ett närmare förhållande med naturen än de kvinnliga. I ”Patron Julius” grundas detta 

påstående i det faktum att flickorna inte tycks vara förmögna att förstå vidden av patron Julius 

känslor, även om de själva får tårfyllda ögon på grund av naturens fägring. Därför framstår Julius 

som den romankaraktär som står naturen närmast i detta kapitel. Därmed motsätter sig detta 

kapitel genuskontraktet som säger att kvinnan är det kön som står naturen närmast och detsamma 

gäller kapitlet ”Liljecronas hem”.     

Naturen och landskapet fungerar därav som såväl en fysisk verklighet som en spegling av 

romankaraktärernas inre känsloliv. Detta knyter an till vad både Holm och Lagerroth hävdar. Det 

skulle med Holms ord kunna hävdas att läsaren i denna episod får se patron Julius inre 

drömlandskap utvidga sig. Här blir den själsliga gemenskapen mellan landskapet och människan 

ytterst påtaglig. En noterbar skillnad ifrån de två tidigare analyserade kapitlen är att det här inte 

är romankaraktärens känslor som överförs till landskapet utan det motsatta. Visst kan det 

argumenteras för att Julius via sin passionerade skildring av Värmland avbildar landskapet efter 

sin kärlek till naturen, men detta vore att förbi det faktum att hans passion blossar upp först då 

han tagit del av naturens fägring på toppen av Dunderklätten. Det skulle kunna sägas att 

landskapet snarare fungerar likt en fullbordad tavla som överför känslor till betraktaren än som 

en tavelduk på vilken romankaraktären målar upp sitt inre känslolandskap. Likväl kvarstår 

likafullt faktumet att nejdens sommarblomstring i slutet av kapitlet och patron Julius blomstrande 

själsliv fungerar som varandras spegelbilder. 

Såsom i de andra undersökta episoderna uppvisar denna naturskildring ett brott emot det 

beroendeförhållande som upprättas i första Moseboken eftersom naturen även här styr 

romankaraktärerna. Men till skillnad ifrån de andra kapitlen är det inte här naturens faror och 
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begränsningar som regerar över människan utan nu är det istället dess fägring och storslagenhet 

som påverkar romanens karaktärer. Både vad gällande ”Dovres häxa” och ”Patron Julius” skulle 

det kunna sägas att naturen lägger under sig romankaraktärens själs- och känsloliv, vilket 

påverkar deras utveckling i romanen. Denna episod uppvisar ett totalt brott emot Adornos 

föreställning om att det inte finns någon plats för naturlig skönhet då naturen är härskande över 

människan. I ”Patron Julius” uppvisas en natur som just på grund av sin skönhet är förhärskande 

över människan, en tanke som tycks ha gått Adorno helt förbi. 

Julius hyllningstal till naturen inleds med en apostrofering av landskapet med orden ”ack 

Värmland”. Apostroferingar är ett återkommande retoriskt grepp i Gösta Berlings saga. I det 

redan nämnda kapitlet ”Livets stigar” hetsar berättaren vårfloden att göra revolt emot människan 

genom apostroferingen: 

 

Frihetens dag är kommen! Hören det, vågor uppe i Björksjön, hören det bröder och systrar i myr och träsk, i 
bergsbäck och skogsälv! Kommen, kommen! Störten er ner i Björksjöälven, kommen med friska krafter, 

dånande, väsande, färdiga att bryta sekelgammalt förtryck, kommen! Tyranniets bålverk ska falla. Död åt 

Ekeby!117  

 

En annan passage i romanen där det förekommer apostrofering är i inledningen av kapitlet ”La 

Cachucha” som börjar med en apostrofering till stridshästen.
118

 Kapitlet avslutas även med en 

apostrofering till stridshästen.
119

 Denna form av tilltal ger en indikation på att landskapet och 

naturen är besjälat och därför i besittning av ett eget tänkande subjekt. Därmed ligger det nära till 

hands att kategorisera denna naturskildring utefter Lagerroths precisering ”livets ande bor ännu i 

de döda tingen”. Dock ska det tilläggas att Lagerroths indelning i mångt och mycket har förbisett 

de pastorala naturskildringarna och han söker sig snarare till den mer olycksdigra naturen. 

Ytterligare ett argument som stärker påståendet att naturen kan anses vara animerad i detta 

kapitel att Julius i sitt hyllningstal förmänskligar naturen och landskapet. Först liknar han 

Värmland vid en from eremit, sedan fyller Julius denna liknelse med antropomorfismer, till 

exempel blir naturen drömmande och grubblande. Liknelsen tilldelas jämväl yttre attribut som är 

förknippade med människan, i form av en klädedräkt. Liknelsen vid en eremit kan närmast ses 

som en allomorfisering eftersom beskrivningen väcker religiösa associationer. 
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I porträtteringen av patron Julius förekommer en intressant liknelse, nämligen den som 

tecknar honom som en svansångare. Denna liknelse bör utifrån Garrard definition betraktas som 

zoomorfism eftersom den pålägger honom animaliska attribut. Zoomorfisering är ett 

återkommande retorisk grepp i Gösta Berlings saga. Läsaren finner det bland annat i inledningen 

till kapitlet ”Kusin Kristofer”. Där materialiseras kusin Kristofer som en rovfågel.
120

 Bruket av 

zoomorfismer, apostrofering och antropomorfismer i ”Patron Julius” får till följd att människan 

och det naturliga kopplas närmare till varandra.   

Apostroferingen, antropomorfiseringen och allomorfiseringen bidrar till att förmedla en bild 

som indicerar att själen, som enligt cartesiansimen är en exklusiv företeelse för den mänskliga 

naturen, inte enbart är privilegierad för människan. Utan i kapitlet förfogar likaledes naturen över 

en själ och ett tänkande subjekt. I kapitlet finns dock en detalj som snarare stödjer cartesiansimen 

och det är det faktum att oxen som drar skrindan endast porträtteras som en maskin skapt för att 

dra skrindan genom landskapet. Detsamma skulle kunna sägas om Gösta Berlings häst Don Juan 

som delar denna enda funktion i kapitlen ”Gösta Berling, poeten”
121

 och ”Unga grevinnan”
122

. 

Det ges inga indikationer på att varken oxen eller Don Juan skulle innehava en själ eller ett 

tänkande subjekt, men förklaringen till detta torde vara att deras enda funktion episoderna är att 

tjänstgöra som simpla dragdjur och ingenting annat.  

En jämförelse mellan skatorna i ”Dovres häxa” och vargarna i ”Gösta Berling, poeten” och 

oxen och Don Juan påvisar att goda tamdjur och onda vilddjur utgör en antites i Gösta Berlings 

saga. Därmed bekräftas Huggan och Tiffins påstående.  En generalisering av de presenterade 

exemplen skulle indicera att de goda tamdjuren porträtteras som själslösa maskiner. Medan de 

onda vilddjuren beskrivs som animerade och förfogar följaktligen över ett eget tänkande subjekt 

som möjliggör att de kan ta moraliska ställningstaganden.   

 

3. Sammanfattande diskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att granska Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga utifrån ett 

ekokritiskt och zookritiskt perspektiv för att analysera hur naturen porträtteras i romanen och hur 

landskapet påverkar romankaraktärerna samt att syna hur den hierarkiska strukturen mellan 

människa och natur/djur ter sig i verket. Nedanför kommer analyserna ovan att sammanfattas och 

                                                

120 Lagerlöf (1934), s. 206. 
121 Lagerlöf (1934), ss. 52-62. 
122 Lagerlöf (1934), ss. 152-156. 
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besvara denna uppsats frågeställningar därtill kommer diskussionen också att kopplas till de 

upprättade hypoteserna för denna avhandling. För tydlighetens skull kommer diskussionen delas 

upp och behandlas fråga för fråga och avsnitten kommer skiljas åt med en centrerad stjärna.  

 

* 
 

Analyserna av kapitlen ”Landskapet”, ”Dovres häxa” och ”Patron Julius” visar att 

naturskildringarna kan ta sig en rad olika uttryck i romanen. Därmed bekräftas den första tesen i 

denna uppsats om att naturskildringarna i Gösta Berling saga skulle vara mångfacetterade. 

Redan i romanens första kapitel presenteras naturen och som analysen av berörda episod visar så 

presenteras här en naturskildring som faller under beteckningen den sublima vilda naturen. 

Landskapet som öppnar upp sig för läsaren i detta kapitel skulle kunna beskrivas som 

bourgeoisiens Eden präglad av visst mått av dysfunktionalitet. Beskrivningen är ett passande 

epitet enär människorna via idogt arbete bearbetar landskapet via jord- och gruvbruk, men 

dysfunktionen infinner sig genom faror i form av otämjda naturkrafter, såsom skogens vilddjur, 

sjöns naturväsen och nyckfulla sinne, som hotar människans försörjning. Dock verkar det finnas 

ett outtalat kontrakt mellan människa och natur som här lever i symbios med varandra.  

I ”Dovres häxa” blir dysfunktionen mellan människa och naturen än mer påtaglig. Nu slår 

naturkrafterna, i form av skatorna, tillbaka emot människan med full kraft. Symbiosen som 

tidigare fanns mellan naturen och människan är nu bruten. Som analysen visar breder den 

klassiska vilda naturen ut sig i detta kapitel eftersom bilden som kapitlet förmedlar indikerar på 

att människan inte har någon plats i denna natur och därför bör söka sig ifrån den. 

Dysfunktionaliteten som präglade ”Dovres häxa” får sin motpol i ”Patron Julius” där naturen 

och människan befinner sig i harmoni med varandra. Här breder idyllandskapet ut sig, vilket gör 

det till en pastoral naturskildring. 

De undersökta textavsnitten påvisar också att Adornos uppfattning om att det inte finns plats 

för en naturlig skönhet vid en härskande natur endast tycks stämma vid återgivelser av den 

klassiska vilda naturen. För trots att naturen påverkar romankaraktärerna i de andra kapitlen 

också så framställs den ändock som otroligt vacker i dessa textavsnitt. Det ska även konstateras 

att Lagerroths fyra definitioner av naturskildringarna i romanen inte alltid är lätta att applicera på 

de troper som ekokritiken granskar utan hans definitioner är nästan mer till gagn vid en analys 

över den hierarkiska strukturen mellan människa och natur. 
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Dessa tre episoder blottlägger att naturen i Gösta Berlings saga visar upp ett janusansikte 

emot romanens karaktärer eftersom den ömsom uppträder som en pastoral miljöbeskrivning och 

ömsom framträder i form av den vilda naturen. Sammanfattningsvis bevisar denna avhandling 

tesen att naturskildringarna i romanen är mångfacetterade. 

 

* 
 

Analyserna i denna undersökning visar att naturens och människans öden är tätt sammanflätande, 

vilket även den tidigare forskningen kring verket har redogjort. Denna ödesgemenskap upprättas 

i det inledande kapitlet ”Landskapet” eftersom det framgår att människan är beroende av 

naturens välvilja för dess försörjning. Ödesgemenskapen mellan naturen och människan 

exemplifieras i ”Dovres häxa” och ”Patron Julius”. Här har naturen en central roll i omdanandet 

av romankaraktärerna. Den gemensamma nämnaren mellan dessa båda kapitel är att landskapets 

stämningar färgar av sig på romankaraktärernas själsliv. 

I det förra kapitlet fyller den hotande vilda naturen grevinnan Märta med skräck och 

livsångest. Den skräck som hemsöker hennes själ far även över hennes yttre och som en följd av 

den hotande naturen åldras hon till en gumma på en månads tid. Hennes tidigare skratt och 

livslust har nu förbyts emot tårar och livsångest. Från att ha varit den domderande husmodern har 

hon nu blivit en borttynande gråtande gestalt i herrgårdens innersta rum. 

I det senare kapitlet får det blomstrande sommaridyllanskapet det att blomstra inom patron 

Julius. Hans sorg över att lämna Ekeby och hans därav smått kallhamrade inställning emot det 

förbyts emot en enorm kärlek och vördnad då han skådar den sköna naturen. I kapitlets inledning 

berättas det att Julius är döende, men tack vare landskapets fägring återuppstår patron Julius 

snarast ifrån de döda. Han avbryter sitt försök att lämna Ekeby och återvänder. 

Dessa två ovanstående kapitel påvisar att såväl kvinnliga som manliga karaktärer är 

påverkbara av naturens framtoning. Ändock ska det fastslås att det finns fler exempel på 

kvinnliga karaktärer som befinner sig öga mot öga mot livshotande naturfenomen i romanen. 

Därmed kan det sägas att Gösta Berlings saga bara till viss del bestrider föreställningen om att 

kvinnan står naturen närmare än mannen. 

Utifrån de undersökta textavsnitten framgår det tydligt att naturens framtoning har en 

avgörande effekt på romankaraktärernas utveckling och känsloliv i Gösta Berlings saga. 

Beroende på hur naturen porträtteras påverkas således romankaraktärerna olika utav den. 
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Därmed bekräftas det andra ledet i hypotesen om att mångfalden av naturskildringar påverkar 

karaktärerna i olika riktningar beroende på landskapets framtoning. 

 

* 
 

Det hierarkiska förhållande som finns i Gösta Berlings saga mellan kultur och natur skiljer sig 

drastiskt emot cartesiansimen som analyserna ovan konstaterar. Redan i kapitlet ”Landskapet” 

upprättas en bild som inte sammanfaller med denna eftersom animeringen av naturen medför att 

Descartes tanke om att själen är en unik essens för den mänskliga naturen bestrids. Lagerlöf 

tilldelar inte bara naturen en egen själ, utan hon förlänar den även förmågan till att tala. I denna 

episod står den storslagna och nyckfylla naturen i fokus och människan känns med ens liten och 

obetydlig sånär som på det faktum att Lagerlöf påpekar människans skapande förmåga. Men 

eftersom människans skapelser, i form av jordbruken, kyrkorna och herrgårdarna, beskrivs i 

flyktiga ordalag och inte lika storslagna som naturen samtidigt som de presenteras utifrån sin 

geografiska hemmahörighet i landskapet bör detta tolkas som ett bevis för att kulturen och 

människan i Gösta Berlings saga inte är överställda naturen utan kulturen är en del av naturen. 

Detta motsätter således tudelningen mellan kultur och natur och mellan människa och natur. Att 

naturskildringarna påverkar romankaraktärernas fortsatta utveckling och deras känsloliv bör 

betraktas som ett bevis på att naturen inte är underställd människan utan att den står över 

människan vid dessa tillfällen. Detta indikerar på ett brott emot den hierarkiska ordning mellan 

natur och människa som åberopas i första Mosebokens inledande kapitel. Därmed stärks 

Karlssons uppfattning om att häradet i Gösta Berlings saga har brutit upp med Gud. Det ska 

dock framhållas att människan kan påverka naturen också vilket byggnationen och 

bruksverksamheten i kapitlet ”Landskapet” är ett exempel på. Därför är det inte skäligt att fastslå 

att naturen alltid är överställd människan i Gösta Berlings saga utan det hierarkiska förhållandet 

mellan natur och människa är mer jämbördigt i denna roman än vad både Bibeln och Descartes 

anför. För att sammanfatta det hela skulle det kunna sägas att människan i Gösta Berlings saga 

är en del av naturen samtidigt som naturen är en del av människan.  

Det hierarkiska förhållandet mellan människa och djur skulle även det kunna betecknas som 

jämbördigare än vad både Descartes och Bibeln anför. Det är dock en stor skillnad mellan 

gestaltningen av tama och vilda djur i Gösta Berlings saga. De senare animeras med en egen själ 

och ett eget subjekt med möjlighet till att ta egna moraliska ställningstaganden, såsom skatorna i 



 

31 

kapitlet ”Dovres häxa”. De förra presenteras däremot som själslösa maskiner och underkuvade 

människan, såsom fallet är med oxen i ”Patron Julius”. Detta gör att djurpresentationerna blir 

mer splittrande gentemot cartesiansimen eftersom den när det gäller tamdjuren bifaller i dess syn 

på djur. Samtidigt som den via sin presentation av vilddjuren motsätter sig denna. Detta kan ha 

sin förklaring i citat ur ”Den stora björnen i Gurlita klätt” där det Lagerlöf skriver att skogens 

vilda djur är besjälade av onda själar. Kanske är det så att Lagerlöf endast ansåg att det var denna 

typ av djur som var i besittning av en själ på grund av deras rovlystenhet. Det ska även fastslås 

att människan och djuren inte bara närmar sig varandra genom animeringar och tilldelningar av 

subjekt, utan också via antropoformismer, apostroferingar och zoomorfismer. Detta medför att 

artgränsdragningen inte blir lika fixerad som den kan tyckas vara enligt cartesianismen.  

 

* 
 

Avslutningsvis bör det således fastläggas att den flerstämmiga naturskildringen som återfinns i 

Gösta Berlings saga är en stor anledning till att människan och naturen närmar sig varandra, 

precis som Lagerroth poängterar. Men den kontrapunktiska kompositionen får även hjälp med 

detta via Lagerlöfs bruk av antropoformismer, apostroferingar och zoomorfismer som även de 

bidrar till att likställa människan och naturen. Det är enligt mig detta som understödjer Lagerlöf 

att i Gösta Berlings saga genomföra det Edström betecknar som ”en symbolisk sprängning av 

alla gränser” eftersom hon spränger dikotomin mellan natur och kultur. 

 

4. Förslag på vidare forskning 
 

Då den ekokritiska teorin ännu är i sin linda i Sverige borde detta forskningsperspektiv anammas 

av kommande generationer av litteraturstudenter och litteraturforskare. En större undersökning 

av Gösta Berlings saga än denna skulle vara tjänlig eftersom det fortsatt finns mycket material 

att finna för denna typ av studium här. Eljest vore ett studium av något annat av Lagerlöfs verk 

också att rekommendera. Slutligen skulle en zookritisk studie som studerar björnsymboliken i 

Gösta Berlings saga, främst i kapitlet ”Den stora björnen i Gurlita klätt” och William Faulkners 

The Bear vara intressant eftersom det tycks mig finnas beröringspunkter mellan dessa verk. 
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5. Ordlista 
 

Allomorfism: En term för när naturen beskrivs som överordnad människan.
123

 

Animering: En term för när döda ting levandegörs till livliga ting.
124

      

Antropomorfism: En term för när döda ting påläggs mänskliga attribut.
125

 

Apostrofering: Ett retoriskt grepp då berättaren tilltalar en person, en gud eller ett dött ting.
126

 

Artgränsdragningen: Min översättning av Huggans och Tiffins term ’species boundry’. Deras 

förtydling av termen lyder: ”The term ’species boundry’ refers to the discursive construction of a 

strict dividing line between ‘human’ and ‘animal’ in terms of the possessions (or lack there for) 

of traits such as speech, consciousness, self-consciousness, tool use and so on.”
127

 

Cartesianism: Filosofisk skola i Descartes anda där distinktionen mellan kropp och själ är 

central. Vilket även leder till en uppdelning mellan människa och natur.
128

 

Dikotomi: En term som är synonymt med ordet tudelning.
129

  

Kontrapunktisk komposition: Ursprungligen en musikalisk term som betyder flerstämmig 

komposition som innebär att två eller fler röster kontrasteras mot varandra.
130

 

Mekanomorfism: En term för när djur beskrivs som bristfälliga gentemot människan.
131

 Denna 

typ av beskrivningar framställer djur som själslösa maskiner.
132

  

Trop: Termen ska i denna uppsats läsas som en synonym till begreppet bildlig figur.
133

  

Zoomorfism: En term för när människor och natur påläggs animaliska attribut.
134

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

123 Garrard (2012), s. 154. 
124 Animera, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kort/animera (2012-05-21). 
125 Garrard (2012), s. 154. 
126 Apostrofera, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kort/apostrofera (2012-05-15). 
127 Huggan & Tiffin (2010), s. 139. 
128 Fredriksson (2009), s. 39. 
129 Svenska akademiens ordlista över svenska språket (2006), s. 147. 
130 Kontrapunkt, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kort/kontrapunkt (2012-05-15). 
131 Garrard (2012), s. 154. 
132 Garrard (2012), s. 166. 
133 Trop, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/trop/331762 (2012-05-15). 
134 Garrard (2012), s. 154. 
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