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En ekofeministisk studie av Gösta Berlings saga 

”Den blir större och väldigare, har bottenlösa djup att fylla och ett idogt 
landskap att pryda.  

[…] 
Ofta är den också i vresigt lynne, den kan skumma vit av vrede och 

vräka omkull segelbåtar, men den kan också ligga i drömmande lugn 
och avspegla himlen.”  

 
- Beskrivning av den långa sjön i kapitlet ”Landskapet” 
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Inledning 
Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga har studerats av många. Romanen tycks vara en 

aldrig sinande källa till olika tolkningar. Romanen har hyllats för både sitt 

feministiska budskap och sina naturskildringar av det värmländska landskapet. I 

första fasen av mitt uppsatsarbete insåg jag att det fanns en lucka i forskningen kring 

Gösta Berlings saga, nämligen det ekofeministiska perspektivet.  

Både feminism och ekokritik som begrepp har förbindelser till två av de mest 

dagsaktuella rörelserna i världen idag; Me Too-rörelsen och miljörörelsen. Nyheter 

om människor som engagerar sig och med dem den urkraft som har satts i rörelse, 

går att ta del av så gott som dagligen i olika medier. Sociala medier har gjort att alla 

som vill föra kvinnans och naturens talan tycks ha större möjligheter än någonsin att 

göra just detta. Även om naturkatastrofer och övergrepp på kvinnor inte är något 

nytt har vår tids digitala kanaler gjort det möjligt för människor att enklare bilda 

opinion på egen hand och ta ställning för eller emot något. Men det skrivarbete som 

Selma Lagerlöf gjorde i början på 1900-talet, förlagt till scener ur ett 1820-talets 

Värmland, ska inte förringas i detta gemensamma arbete för rättvisa genom seklerna.  

Det är ingen tillfällighet att min morfars mor, då romanen gavs ut, läste den i smyg 

då ingen såg på. Gösta Berlings saga var sprängstoff redan då med sitt tydliga tema 

kring maktskifte och utmanande av samhällets normer och könsroller.  Lagerlöf 

började verka under naturalismens epok men skapade sig en egen berättarstil, där 

naturalismen och sedermera realismen fanns med. Men hon lyckades även 

kombinera detta med övernaturliga fenomen, eller kanske egentligen bara en gnutta 

jordnära berättelser från den lokala folktron.  

Det finns en gedigen forskning kring Selma Lagerlöfs egna övertygelser och arbete 

för jämställdhet men jag gör naturligtvis inte anspråk på att tolka Selma Lagerlöfs 

intention med Gösta Berlings saga. Jag vill försöka tolka berättelsen utifrån ett 

ekofeministiskt perspektiv, väl medveten om att andra tolkningar går att göra med 

andra glasögon på. Men det är också snudd på omöjligt att undgå en renodlat 
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feministisk dimension i Gösta Berlings saga, mycket tack vare det vi vet om Selma 

Lagerlöf själv. I Ebba Witt-Brattströms förord till en av de nyare upplagorna av Gösta 

Berlings saga, som jag har valt att använda mig av i mitt uppsatsarbete, står att läsa:  

Det är nästan som om Gösta blivit feminist på kuppen. Hur ska vi annars tolka 

hans avskedsord till kavaljererna om att världens tyngsta gåta är spörsmålet 

om hur en man skulle kunna vara både (ansvarslöst) glad och (ansvarfullt) god. 

Runt denna enkla men fortfarande så aktuella fråga bygger Selma Lagerlöf sin 

roman Gösta Berlings saga.1   

 

Med det sagt kommer denna uppsats istället fokusera på kvinnan och hennes roll 

kopplat till naturen. Mannens del i detta är naturligtvis inte obetydlig men huruvida 

Gösta blev feminist eller ej är ett ämne för en helt annan uppsats.   

 

Syfte och frågeställningar 
Redan från start har det varit svårt att förbise mina egna förväntningar och min egen 

syn på Selma Lagerlöf. Därför har jag valt att formulera en tes som går ut på att det 

finns en ekofeministisk dimension i Gösta Berlings saga. Med hjälp av några 

frågeställningar vill jag studera miljöbeskrivningarna i Gösta Berlings saga för att 

undersöka om det finns feministiska aspekter dolda i dessa miljöskildringar. 

Romanen är fylld av olika stilfigurer kopplade till naturen och jag undrar på vilket 

sätt Lagerlöf använder sig av dessa olika stilfigurer, så som metaforer och liknelser, 

för att lyfta fram just kvinnans situation i romanen. Människorna trodde bland annat 

på ödet och naturen under den tid då Gösta Berlings saga utspelar sig. Hur samspelar 

ödet, naturen och feminismen för att placera in en framtidsvision i romanens 

handling?  

 

                                                             
1 Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga, Albert Bonniers Förlag Stockholm 2017, s. 11. 
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Perspektiv och avgränsning 
Med tanke på beröringspunkterna mellan begreppen miljö, natur och genus kommer 

jag att anlägga ett ekofeministiskt perspektiv i min uppsats. Ekofeminismen som 

begrepp myntades först på 1970-talet av den franska feministen Françoise 

d'Eaubonne. Ekofeminismen går ut på att det finns en koppling mellan förtryck av 

kvinnor och förtryck av naturen. Carolyn Merchant är en framstående ekofeminist 

som jag kommer använda mig av i min uppsats och hon beskriver hur bilden av 

naturen förr var tudelad. Dels betraktade man naturen som kvinnlig, som en 

livgivande moder men samtidigt fanns en okontrollerbar sida av naturen som var 

den motsatta – men som fortfarande identifierades med det kvinnliga könet. Det var 

med tanke på den vilda sidan av naturen som människan (mannen) kom på idén till 

att härska över naturen, att tukta den. Detta synsätt smittade av sig på synen på 

kvinnan2, ungefär som dåtidens motsvarighet till Shakespeares Så tuktas en argbigga.  

Genom noggranna läsningar vill jag systematiskt analysera hur miljöskildringarna i 

romanen svarar upp mot min tes. Jag kommer inte analysera alla miljöskildringar, då 

romanen är full av dessa. Jag har istället valt ut de skildringar som enligt mig har 

tydligast ekofeministisk vinkel. Med det sagt är det säkert möjligt att läsa ut 

ekofeministiska tolkningar ur fler beskrivningar än dem jag valt.  

 
Forskningsöversikt 
Selma Lagerlöf har länge varit och är fortfarande ett hett forskningsämne. Den äldre 

forskningen om Lagerlöf får inte ens plats på de ordinarie hyllorna på Uppsala 

Stadsbibliotek. Man hänvisas till källaren, och då talar vi inte ens om alla artiklar och 

övriga publikationer som också finns kring Selma Lagerlöf.  

Den renodlat feministiska forskningen kring Selma Lagerlöf och hennes verk är riklig 

i omfång. Den ekokritiska forskningen i kombination med Lagerlöf är däremot 

ganska svår att finna vilket visserligen kan bero på att ekokritik trots allt är relativt 

                                                             
2 Carolyn Merchant, Naturens död – kvinnan, ekologin och den naturvetenskapliga revolutionen, Brutus Östlings 
bokförlag Symposium Stockholm/Stehag 1994, s. 24. 
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nytt; i synnerhet i svensk forskningskontext. Den ekofeministiska forskningen om 

Selma Lagerlöfs verk lyser med sin frånvaro så vitt jag kan se. Jag tycker mig alltså se 

en lucka att fylla, i forskningen kring Lagerlöf.  

Bristen på tidigare ekofeministisk forskning kring Lagerlöf har dock föranlett att jag 

har fått utgå från bredare forskning om Selma Lagerlöf och specifikt om Gösta Berlings 

saga, för att hitta kopplingar till ekofeminism. I det sammanhanget är Vivi Edström en 

utomordentlig forskare att vända sig till för att göra en djupdykning i exempelvis Gösta 

Berling saga. Edström doktorerade 1960 med avhandlingen: Livets stigar - Tiden, 

handlingen och livskänslan i Gösta Berlings saga. Dessutom har Edström skrivit många 

böcker som ger en bredare bild av Lagerlöf, både som person och författare, inte sällan 

med en feministisk infallsvinkel, såsom: Selma Lagerlöf (Natur och Kultur, 1991), Selma 

Lagerlöfs litterära profil (Rabén och Sjögren, 1986) och Selma Lagerlöf Livets vågspel (Natur 

och Kultur, 2002)  

Jag vill också nämna Selma Lagerlöf-sällskapet som i serien Lagerlöfstudier ger ut 

forskning och skrifter om Selma Lagerlöf och hennes författarskap och har så gjort 

sedan 1958.  

Det finns en del forskning som studerar just naturen och miljön i Selma Lagerlöfs 

verk, exempelvis David Anthin, ”Landskapets upplösning, en studie av landskapets 

och platsens betydelse i Selma Lagerlöfs roman Bannlyst”, (Selma Lagerlöf-

sällskapets småskrifter, 2000), Erland Lagerroth, Landskap och natur i Gösta Berlings 

saga och Nils Holgersson (Bonniers, 1958) samt J. Alexander Himmerlövs uppsats ”En 

saga om en ekokritisk saga: Ett ekokritiskt och zookritiskt närstudium av Selma 

Lagerlöfs Gösta Berlings saga” (2012).   

På temat feministisk forskning är följande forskare intressanta att ha med sig som 

stöd att luta sig emot: Maria Karlssons Känslans röst: Det melodramatiska i Selma 

Lagerlöfs romankonst (Brutus Östlings bokförlag Symposium, 2002), Jenny Bergenmars 

”Bortom kvinnligheten” (Tidskrift för litteraturvetenskap, 1998/2) samt Kerstin 
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Munch ”Makt med Sexualitet och gränsöverskridanden hos Selma Lagerlöf. 

Exemplet Dunungen.” (Tidskrift för litteraturvetenskap, 1998/2).  

I övrigt har jag fokuserat på den forskning som finns kring Gösta Berlings saga, även 

om teorierna som används i denna forskning inte är ekofeministiska. Ett viktigt 

bidrag är Jenny Bergenmars avhandling Förvildade hjärtan. Livets estetik och berättande 

etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga (Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 2003). 

Denna titel har hjälpt mig få en djupare förståelse för Gösta Berlings saga och inte 

sällan innehåller den ovan nämnda forskningen infallsvinklar kring feminism och i 

viss mån även naturskildringar. Dessa delar går att använda när jag anlägger mitt 

ekofeministiska perspektiv på läsningen.   

Till denna mer specifika forskning vill jag också addera översiktlig forskning om 

ekokritik och ekofeminism. Maria Mies och Vandana Shiva skrev 2014 en mycket 

översiktlig bok om ekofeminism, Ecofeminism (2014). Greg Garrard är forskaren med 

motsvarande bok om ekokritik, Ecocriticism (2011). Håkan Sandgrens text ”Lyssna till 

jordens sång” (Tidskrift för litteraturvetenskap, 1988) ger en fin överblick av 

ekokritiken och ekofeminismen. Sist men absolut inte minst är det Naturens död – 

ekokritisk studie om kvinnor och naturen av Carolyn Merchant (1994) som har legat till 

grund för många av mina definitioner kring naturen i förhållande till kvinnan.  

 

Centrala begrepp 
Kopplingen mellan natur och människa 
I begynnelsen av mitt uppsatsarbete var det för mig nödvändigt att definiera 

begreppen miljö och natur.  Ju längre jag kom i mitt arbete insåg jag dock att det 

snarare var tvärt om. Analysen hade inte varit betjänt av att definiera dessa begrepp 

och låsa dem till en viss beskrivning. Det kom nämligen snabbt att visa sig att de 

båda begreppen miljö och natur kan ha olika innebörd beroende på kontext samt 

teoretisk ingång.  
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Med ordet natur menar jag således både människa och miljö. Ibland syftar jag på 

Lagerlöfs fysiska gestaltningar av omgivningarna i romanen. Men när jag skriver om 

natur kan jag även ibland mena människans natur med drifter och instinkter. 

Naturen i sin renaste form bygger på instinkter och drifter. Det naturliga kretslopp 

som finns i miljön och i naturen är i själva verket ganska likt det som finns i oss 

människor. Kopplingen mellan miljön i Gösta Berlings saga och människorna i 

romanen kommer alltså ibland de facto att vara själva naturen. Min förhoppning är 

att detta resonemang kommer att klarna för läsaren ju längre in i uppsatsen man 

kommer. Jag har dock valt att låna några definitioner från Carolyn Merchant som 

menar att sambandet mellan, och föreställningarna om kvinnan och naturen har 

formats genom historiska och samhälleliga processer. Alltså kan synen på kvinnan 

och naturen skilja sig åt beroende på vilken tid och dess människor vi talar om.3 

Vidare menar Merchant att ordet natur i fråga om individer syftar på egenskaper och 

inneboende karaktär vilket är i linje med hur jag kopplar ihop människan och 

naturen.4   

Den starkaste anledningen till att jag väljer att lämna rum för egen tolkning av 

begreppen är att Selma Lagerlöf också blandar begreppen natur och miljö i Gösta 

Berlings saga. Samt att, precis som Merchant menar, dåtidens syn på naturen och 

kvinnan lyser igenom i romanen.  

 

Svart eller grön ekologi?  
Det finns olika strömningar inom den renodlade ekokritiken. Två olika synsätt är den 

så kallade svarta eller gröna ekologin. Två olika texter som kan beskriva denna 

skillnad är ”Lyssna till jordens sång”5 av Håkan Sandgren och Erik van Ooijens 

                                                             
3 Merchant 1994, s. 12. 

4 Merchant 1994, s. 21.  

5 Håkan Sandgren, Lyssna till jordens sång: ekokritiska och ekofeministiska ståndpunkter i den 
litteraturteoretiska diskussionen, Tidskrift för litteraturvetenskap 1988, s. 13-17. 
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”Introduktion till den svarta ekologin”.6 I dessa texter framkommer tydliga 

skillnader i hur de betraktar ekokritiken. Van Ooijen beskriver den svarta ekologin, 

den svarta naturen, till skillnad från den gröna, som exempelvis Sandgren beskriver. 

Skillnaden är hur man betraktar naturen i förhållande till litteraturen och samtiden. 

Den gröna ekologin är mer romantisk och vacker, medan den svarta ekologin är 

fatalistisk och domedagsstyrd. Selma Lagerlöf blandar både inslag av svart och grön 

ekologi i sina miljöbeskrivningar. Det är bland annat därför jag har valt ett 

ekofeministiskt perspektiv. De, vid en första anblick, vackra metaforiska 

miljöbeskrivningarna i Gösta Berlings saga kan samtidigt vara fyllda av 

domedagsprofetior som ger läsaren en vink om i vilken riktning handlingen i 

romanen är på väg. Genom det ekofeministiska perspektivet kan man knyta ihop 

både den svarta och gröna ekologin i Lagerlöfs roman till en helhet, med ett djup.  

 

Analys 
Kvinnan och naturen 
Den tydligaste kopplingen historiskt mellan kvinna och natur är moderskapet, att 

både kvinnan och naturen är att betrakta som livgivare. I vissa delar av världen talar 

man fortfarande om jorden som gudinnan, religionen, ”soil as a sacred mother”. Det 

är ofta på platser där jorden och naturen fortfarande har en direkt livgivande 

funktion för samhällets medborgare och detta gör att det finns en direkt koppling 

som förenar människan och naturen på dessa platser och då finns respekten 

fortfarande kvar. Maria Mies och Vandana Shiva beskriver detta i Ecofeminism och tar 

som ett exempel en australiensk aboriginer som säger: ”My land is my backbone. My 

land is my foundation”.7  Detta har genom tiderna, i många delar av världen 

förskjutits till att kopplingen snarare är den motsatta. Både naturen och kvinnan har 

                                                             
6 Erik van Ooijen, Introduktion till den svarta ekologin, Tidskrift för litteratur, teori och estetik, Aiolos 2017, s. 
83-89. 

7 Maria Mies, Vandana Shiva, Ecofeminism, Fernwood publishing 1993, s. 100-102. 
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blivit underordnade människan/mannen och anses vara exploaterbara. Den andra 

vågen av feminism på 60-talet kopplat till miljörörelsen som fick fart på 70-talet har 

ställt även detta på ända.8 Carolyn Merchant beskriver det som att bildspråket har 

förändrats över tid. I takt med att naturvetenskapen fick tolkningsföreträde, när 

jorden inte längre metaforiskt ansågs vara en livgivande moder och när människans 

attityder till jorden som de brukade förändrades, förändrades också bildspråket. Från 

att ha varit något respektingivande som förknippades med det kvinnliga könet blev 

nu naturen något människan ansåg sig kunna dominera och behärska, menar 

Merchant. Och genom att man började betrakta naturen på detta exploaterande sätt 

smittade det synsättet och bildspråket av sig på bilden av kvinnan.9 Med andra ord: 

det manliga ”förnuftet” lade under sig den kvinnliga naturen.   

Den tyske sociologen Max Weber (1864–1920) talade om avförtrollning av världen 

och vad det får för konsekvenser för mänskligheten. Han menade att naturen hade 

förlorat sin själ. Madeleine Grive beskriver detta i en ledare ur tidskriften 10TAL: 

[…] det moderna, byråkratiserade, sekulariserade västerländska samhället som 

värderar vetenskap, teknikens framsteg och rationalitet på bekostnad av känsla 

och intuition? En värld som avförtrollats allteftersom den beskrivits, 

undersökts, blivit mätt och vägd, förtingligats, och där det kapitalistiska 

systemet förvandlat allt och envar till produkter på en marknad. En värld som 

skapat ett hämmande klimat som gör oss fega och ofria.10 

Med Webers synsätt skulle man kunna resonera att om naturen förr betraktades som 

något med själ och kvinnan likställdes med naturen så skulle avförtrollningen av 

världen och naturen lätt öppna upp för att också härska över kvinnor på samma sätt 

                                                             
8 Merchant 1994, s. 17. 

9 Merchant 1994, s. 24. 

10 Madeleine Grive, Ledare ur 10TAL nr 26 Förtrollning, maj 2017 http://10tal.se/aktuellt/avfortrollningen-av-
varlden/ 
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som man tog över naturen. Webers teori blir också intressant i förhållande till 

Lagerlöfs romankonst. Hon om någon lyckas, inte minst i Gösta Berlings saga, 

återförtrolla den värld hon skriver om.   

Den kamp för jämställdhet som idag och under hela 1900-talet har förts på 

arbetsplatser, i hemmen, i föreningslivet och i skolan kan spåras tillbaka till 

litteraturen och exempelvis en roman som Gösta Berlings saga. Det går att hitta 

kopplingar mellan naturen och kvinnan som indikerar att kampen kanske bara inte 

alltid kunde föras på löpsedlar och i den offentliga debatten. Samtiden var inte 

mogen. Men likväl fanns kampen där, inte i all litteratur, men i exemplet Gösta 

Berlings saga går det att läsa in ett tydlig feministiskt budskap som stämmer väl med 

vad vi vet om Lagerlöfs person och politiska intressen. Jag återkommer till detta.   

 

Jag har i detta första kapitel valt att analysera tre delar ur Gösta Berlings saga som jag 

tycker sätter fingret på kopplingen mellan kvinnan och naturen. Ett av de första 

kapitlen i romanen jag valt att studera är kapitlet ”Landskapet” där Lagerlöf på fyra 

sidor beskriver den miljö som Gösta Berlings saga utspelar sig i. Kapitlet är lika 

mycket en beskrivning av samhället som existerade då romanen utspelar sig som den 

bokstavligt talat är en beskrivning av naturen. I kapitlet blir man varse att romanens 

handling utspelar sig kring den långa sjön som rent metaforiskt går att betrakta som 

kvinnan, som i mångt och mycket är den person som romanen kretsar kring, 

majorskan på Ekeby och alla de olika kvinnorna som blir föremål för Göstas kärlek. 

Men sjön nöjer sig inte med detta lekfulla liv, den snör ihop sig till ett smalt 

sund, bryter sig fram genom några sandkullar i söder och söker upp ett nytt 

rike åt sig. Ett sådant finner den också. Den blir större och väldigare, har 

bottenlösa djup att fylla och ett idogt landskap att pryda.11  

                                                             
11 Lagerlöf 2017, s. 38. 
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Redan här likställs kvinnan med en sjö. Sjön blir en bild av kvinnan. Sjön beskrivs 

som det centrala i landskapet, det naturliga inslag som samhället och livet kretsade 

kring och det kunde lika gärna varit kvinnan. Det handlar med andra ord om 

Majorskan på Ekeby som är den mest centrala och självklara kvinnan i berättelsen. 

Men hela Gösta Berlings saga drivs framåt av kvinnor, relationerna med kvinnor och 

kvinnornas öden. Det är samtidigt en profetia. I stycket ovan skriver Lagerlöf om det 

nya rike som sjön och kvinnan söker och finner, vilket jag tolkar som hur både sjön 

och sedermera kvinnan tar allt större plats i samhället. Samtidigt som det finns 

förväntningar på kvinnan att vara den känslosamma, den med bottenlösa djup. 

Förväntningarna som ständigt finns där, sjön ska pryda det idoga landskapet, liksom 

kvinnan finns till för mannen. På ett sätt kan också de bottenlösa djupen paradoxalt 

nog vara motsatsen till den yta som kvinnor idag degraderas till att vara. Så de 

bottenlösa djupen Lagerlöf beskriver behöver inte bara syfta på en negativ 

föreställning om kvinnans karaktär.  

De ”bottenlösa djup [som sjön har] att fylla” för även mina tankar till ett kärl, en 

graal som är en starkt kvinnlig symbol. Sjön som ”snör ihop sig till ett smalt sund” 

går att tolka som den passage vi alla ska färdas igenom på vår väg till jordelivet och 

barnafödandet. Fertiliteten var den främsta av de gemensamma nämnarna mellan 

naturen och kvinnan.  

Lagerlöf beskriver också sjöns ”personlighetsdrag”. Genom att tillskriva ett naturligt 

fenomen, en sjö, mänskliga drag stärks min tes att sjön egentligen är en omskrivning 

för kvinnan. De personlighetsdrag som lyfts fram går även att likna vid en kvinnas. 

Givetvis är inte alla kvinnor likadana till sättet och personligheten, men kanske just 

de drag som beskrivs, beskriver den slags kvinna som i sin tur behövs för att driva 

utvecklingen framåt, för att förändra samhället:  
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Ofta är den också i vresigt lynne, den kan skumma vit av vrede och vräka 

omkull segelbåtar, men den kan också ligga i drömmande lugn och avspegla 

himmelen.12  

Detta citat talar också om kvinnlig list. Kvinnan som en kameleont som likt sjön kan 

ligga stilla och verka oskuldsfull och på intet sätt vara ett hot men som när som helst 

kan överraska och vräka omkull segelbåtar och andra fallossymboler. Man kan inte 

ta kvinnan för given.  

 

Mitt andra exempel är två dikter man som läsare får ta del av i romanen. För Gösta 

beskrivs i romanen inte bara som en präst och kavaljer, utan även som en poet och då 

och då i romanen får man som läsare ta del av ”hans” alster. Även en av Göstas 

kvinnor, Marianne Sinclair, diktar då hon inser att hon har förlorat Gösta. Jag har 

valt att lyfta ut två olika dikter och analysera delar av dem. Mariannes verser är 

skrivna i stor nöd och hjärtesorg där döden ligger som närmsta utväg ur den sorg 

hon känner. Hon beskriver sin egen kärlek och sig själv med hjälp av naturen:  

[…] 

Du var som ett fält av torkat gräs, 

du fylldes av eld för en kort sekund. 

För vältrande rökmoln och flingor av kol 

flydde himmelens fåglar med höga skrän. 

Må de vända hem! Du ej brinner mer,  

kan ej brinna mer.13  

                                                             
12 Lagerlöf 2017, s. 39.  

13 Lagerlöf 2017, s. 170. 



15 
 

Mariannes passion beskrivs med metaforen eld, eld som också kan förgöra. Elden 

liknas vid en skogsbrand där fåglar flyr och fåglarna, det är i själva verket Marianne 

som tvingas vända hem. Där är hon återigen fast i sitt föräldrahem med fadern som 

fångvaktare och där tycks tanken på att någon gång igen känna den passion hon 

kände för Gösta, otroligt avlägsen, då hon beskriver hur hon aldrig mer kommer att 

kunna brinna. Vivi Edström ställer en relevant fråga: ”Kärlekens besatthet – blir den 

alltid straffad med förlust hos Lagerlöf?”14 Jag frågar mig snarare om detta är en 

ekofeministisk dimension i verket, där relationerna mellan Gösta och kvinnorna, 

mellan man och kvinna, allt som oftast leder till en negativ utveckling för kvinnans 

del. Jag kommer att återkomma till Gösta och hans kvinnor längre fram i analysen 

men redan nu går att konstatera att dessa relationer ofta visar på den ekofeministiska 

dimensionen i romanen. Ett lysande exempel på hur kvinnorna och naturen kopplas 

ihop är de gårdar några av Göstas kvinnor bor på: Berga, Björne och Borg, där själva 

gårdsnamnen har en tydlig koppling till naturen och samtidigt symboliserar den 

fångenskap kvinnorna lever i.15 Dessa maktförhållanden mellan män och kvinnor i 

romanen är också något som Jenny Bergenmar visar på i sin avhandling genom att 

beskriva ”omkastningarnas funktion” som också innehåller en ekofeministisk 

dimension:  

Omkastningen medför att maktförhållanden blir synliga, vilket leder till ett 

uppbrott från det traditionella samhällets värderingar och institutioner. Istället 

kommer individen att bli sin egen auktoritet, tvingas till sin egen tolkning av 

händelserna och till livsval som är oberoende av överordnad tros- eller 

värdesystem.16 

Just dessa omkastningar är precis det som skett med synen på kvinnan och naturen.  

                                                             
14 Vivi Edström, Selma Lagerlöf – Livets vågspel, Natur och Kultur Borås 2002, s. 150. 

15 Edström 2002, s. 148. 

16 Jenny Bergenmar, Förvildade hjärtan, Brutus Östlings Bokförlag Symposion Stockholm/Stehag 2003, s. 72. 
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Den andra dikten jag vill lyfta är ”skriven” av Gösta och den handlar om existentiella 

frågor; liv och död, ande och själ men även om kärlek och kvinnan. Och han 

använder rikliga naturbeskrivningar för att lyfta dessa frågor.   

Från resedagruppen spred sig till oss en ljuvlig doft,  

och ur boskéernas mörka snår 

smögo sig skuggor ut över glänsande daggstänkt matta. 

Så ur kropparnas dunkel trår 

anden till ljusets rymd, till de trakter han knappt kan fatta, 

till det ljusa, blekblåa, höga loft, 

i vars klarhet knappt man skönjer en stjärna.  

O vem kan för känslornas lek sig värna 

vid nattens skuggors spel, vid resedans sorgtyngda doft?17   

Här beskriver Gösta inget mindre än kvinnans könsorgan och hur människans 

(mannens) natur gör det omöjligt att motstå köttets lustar. Det är inte ovanligt att 

förklä det kvinnliga könsorganet i blomstermetaforer, och det förra blir på samma 

sätt som naturens skönhet något att avnjuta. Det är samtidigt som ett försvarstal, där 

Gösta beskyller naturen sin egen oförmåga att hålla känslorna i styr. Hur det är 

omöjligt att låta bli kärleken när naturen så påtagligt kallar. Detta synsätt på manlig 

drift är högst aktuellt idag i och med Me too-rörelsen och det blir tydligt att vi trots 

allt inte kommit så långt som vi kanske tror gällande jämställdhet.  

 

 

                                                             
17 Lagerlöf 2017, s. 233. 
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[…] 

O, vi tänja på årens rand, 

störa naturens frid för att njuta levandets villa.  

Döden är livets lön. Så må vi det lämna stilla,  

som en provinsros tyst fäller sitt sista bleknande blad.18  

Gösta fortsätter sin vers med att likna döden vid en provinsros, ett uttryck för att 

inför döden är vi alla lika. Då faller de skillnader som finns mellan män och kvinnor 

och alla lämnar jordelivet liksom en provinsros som tyst fäller sitt sista bleknande 

blad. I tystnad, för vi kan inget göra åt att vi alla den vägen ska vandra. Detta blir på 

ett sätt en ursäkt, Gösta verkar ge uttryck för en insikt om att människan (mannen) 

utnyttjar naturen (och kvinnan) för att njuta levandets villa och att det i slutändan 

inte spelar någon roll vad vi (mannen) har lagt vid våra (sina) fötter.  

 

Även om den gröna ekologin oftast lyser igenom och naturen i de flesta fall används 

på ett bildskönt sätt för att beskriva kvinnan, så som vi nyss sett i Göstas dikt, finns 

det undantag i romanen. Mitt tredje och sista exempel visar just detta och är ett 

tydligt exempel på hur Lagerlöf då och då faller in i den svarta ekologins synsätt. Det 

är alltså inte bara de vackra miljöbeskrivningar i Gösta Berlings saga som kopplas till 

kvinnan. Kvinnans situation i samhället förtäcks inte bara av rosor och prunkande 

trädgårdar. Kapitlet Kyrkogården beskriver den gravplats som ligger vid sjön Löven 

på ett allt annat än njutbart sätt.  

[…], Svartsjö sockens ovårdade kyrkogård, glest besatt med sneda, rasslande 

järn-kors, tuvig som en aldrig plöjd äng, beväxt av starr och randigt 

människogräs, som har blivit ditsått för att påminna därom, att ingen 

människas liv är den andras likt, utan skiftar som gräsets blad. Där finns inga 

                                                             
18 Lagerlöf 2017, s. 233. 
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grusade gångar, inga skuggande träd, utom den stora linden på en gammal 

komministers glömda grav. Stengärdsgården sluter sig, tvär och hög, kring det 

arma fältet. Arm och tröstlös är kyrkogården, ful som en girigbuks ansikte, 

vissnat vid deras verop, vilkas lycka han har stulit.19 

Lagerlöf skriver ”[…]för att påminna därom, att ingen människas liv är den andras 

likt, […].”20 Jag tolkar det som att vi inte ska begå misstaget att tro att alla kvinnor är 

likadana, att alla kvinnors situation ser likadan ut. Även om det finns strukturer som 

gör att samhället ser ut på ett visst sätt generellt så finns det möjligheter att ändra på 

det. Det faktum att hon använder sig av en kyrkogård, det slutgiltiga, bidrar enligt 

mig till det alarmerande budskapet i romanen; det är hög tid att verka för förändring 

medan man lever. Det är inte alla som likt Lagerlöf kan påverka samhället och 

utvecklingen även efter sin död.  

Men kyrkogården som metafor kan också syfta på själva situationen som kvinnor 

befann sig i. ”Arm och tröstlös är kyrkogården, ful som en girigbuks ansikte, vissnat 

vid deras verop, vilkas lycka han har stulit”.21 Kyrkogården som också skulle kunna 

syfta på mannen specifikt, har ju faktiskt i mångt och mycket stulit kvinnors 

möjlighet till lycka. I meningen ”Stengärdsgården sluter sig, tvär och hög, kring det 

arma fältet”,22 blir stengärdsgården en bild för det patriarkat som reser sig kring 

kvinnan, det arma fältet, och gör det omöjligt eller åtminstone svårare för kvinnan att 

leva jämställd med mannen. Att beskriva patriarkatet som just känslan av att vara 

instängd fungerar bra, i dag talar vi ofta om det berömda glastaket som hindrar 

kvinnan från självförverkligande och att inta högre positioner i samhället och 

                                                             
19 Lagerlöf 2017, s. 359. 

20 Lagerlöf 2017, s. 359. 

21 Lagerlöf 2017, s. 359. 

22 Lagerlöf 2017, s. 359. 
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därmed få en högre lön exempelvis. I den kontexten blir stengärdsgården mycket 

träffsäker för att beskriva samma sak i dåtidens kontext.  

 

En mindre invändning mot synen på likheterna mellan kvinnan och naturen i 

relation till att det var kvinnan som hade den starkaste relationen till naturen, är 

mannens eget förhållande till naturen genom tiderna. Naturen har traditionellt varit 

livsavgörande för mannen, i jordbruk, i skogsbruk och jakt. Män har vårdat och 

dyrkat naturen. På ett sätt har naturen till och med stått över kvinnan i status. Men 

det är också där som likheterna börjar. För även om naturen, liksom kvinnan, varit 

livsviktig, har det inte hindrat mänskligheten (med män i spetsen) från att exploatera 

både natur och kvinna och det har lett fram till den situation vi idag ser. Precis som 

Merchant menar, så som jag beskrivit tidigare i analysen, är det med några få 

undantag svårt att förbise likheterna mellan den negativa utvecklingen som skett i 

naturen och med kvinnans värde över tid.   

 
Stilfigurernas kraft 
Många av de exempel jag lyfter fram i denna uppsats är just metaforer eller liknelser 

kopplade till naturen, även om dessa exempel rent fysiskt landar i andra delar av 

min analys, då de även berör ödet eller relationen mellan kvinnan och naturen. Dessa 

stilgrepp fyller olika funktioner. Vissa gånger uppfattar jag att de endast är ett 

stilistiskt grepp för att förstärka någon känsla eller plats Lagerlöf beskriver, precis 

som vilken författare som helst kan vilja använda en målande beskrivning. Andra 

gånger tycks liknelsen eller metaforen vilja ta sig in på djupet i vårt medvetande för 

att stärka vår förståelse för något eller bredda vårt sinne i syfte att reflektera utanför 

den berömda boxen. De flesta av de exempel jag lyfter fram i denna uppsats syftar 

till just detta. Vivi Edström beskriver i sin uppföljare Selma Lagerlöf - Livets vågspel 

hur Lagerlöf i Gösta Berlings saga ofta använder sig av tomrummets estetik, det vill 

säga, Lagerlöf vet exakt vad hon ska berätta och inte berätta för att samtidigt lyckas 
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få fram sitt budskap i berättelsen.23 Detta grepp tilltalar mig som läsare då jag själv 

får använda min fantasi och mina tankar för att flytta berättelsen framåt. Det är i 

tomrummet som uppstår med jämna mellanrum i Gösta Berlings saga som reflektion 

och mognad kan inträffa. Många av mina exempel i analysen använder sig av 

tomrummets estetik just för att lämna rum för egen tolkning.  

Lagerlöf använder också metaforer och liknelser för att binda samman sin berättelse, 

knyta ihop karaktärer och händelseförlopp likt de jag senare i detta kapitel ska 

beskriva. Även i detta kapitel har jag valt att lyfta fram tre olika citat ur Gösta Berlings 

saga för att visa hur stilfigurerna kopplade till naturen stärker den ekofeministiska 

dimensionen i verket.  

 

Redan efter några sidors läsning stöter man på de första metaforerna kopplade till 

naturen. ”Gästgivarens krogrum hade då för honom blivit en sydländsk 

blomstergård”.24 Här används naturen i form av en sydländsk blomstergård, för att 

förklara även människans natur. Hur begäret efter brännvin närmast kan liknas vid 

instinkt, och en längtan till något som inte är nåbart. En utopi, precis som den 

sydländska blomsterträdgården är för Gösta. Lagerlöf använder sig alltså av en 

metafor som för de flesta nog har positiva förtecken, värmen och de angenäma 

dofterna som ligger i ”den sydländska blomstergården” blir för Gösta synonymt med 

ett rus. Så tidigt i romanen får vi alltså på ett enkelt sätt en förklaring till Göstas 

alkoholism, som är en viktig byggsten i romanens handling. 

 

I andra kapitlet jämförs evigheten, himmelriket, med naturen. Gösta, tiggaren, 

längtar bittert efter de stora, eviga skogarnas fred. Han vill dö och istället för att säga 

                                                             
23 Vivi Edström 2002, s. 130-131.  

24 Lagerlöf 2017, s. 15. 
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det rakt ut används metaforen att gå till skogen och låta denna ”susande grav” 

förgöra och begrava honom.25 Gösta är inte den enda i romanen som nästan kommer 

att dö i en snödriva. På ett sinnrikt sätt lyckas Lagerlöf binda ihop berättelsen genom 

att låta två av karaktärerna genomgå samma erfarenhet. En av Göstas kvinnor, 

Marianne Sinclaire, blir nämligen utslängd av sina föräldrar efter att ha kysst Gösta 

Berling. Hon lägger sig då att dö i en snödriva med den högsta önskan att hennes far 

hittar henne där.26 Gösta och kavaljererna räddar henne undan döden och i 

Mariannes tankar får vi följa hennes kärlekskval och funderingar kring passionen 

hon känner för Gösta, samtidigt som hennes kropp nästan förfryser:  

Men skulle hon då aldrig bli fri ur dessa isbojor? Hon har varit is i det inre och 

eld på ytan, nu är det tvärtom, en eldsjäl i en iskropp.27  

Marianne skulle kunna syfta på att hon länge har förnekat sin kärlek och sin passion 

på grund av att hon är i beroendeställning till sina föräldrar (främst sin far) och de 

trots en bortspelad välsignelse inte egentligen gett sitt samtycke till en relation med 

Gösta. Mariannes far, Melchior Sinclaire, låter till och med läsaren veta att: ”Hade 

dottern kommit inför hans ögon, så hade han kanske dödat henne”.28 Sådan var 

kvinnans situation, i mångt och mycket en fars ägodel att ge vidare till en (godkänd) 

make. I detta exempel används naturens element för att beskriva Mariannes ångest 

och livslott och kopplas i dubbel bemärkelse ihop med det faktum att hon nästan 

fryser ihjäl.  

 

Mitt sista exempel i denna del av analysen är ett av de till synes ”extra” kapitlen som 

Lagerlöf erbjuder läsaren. Kapitlet som sådant handlar alltså inte specifikt om Gösta 

                                                             
25 Lagerlöf 2017, s. 26. 

26 Lagerlöf 2017, s. 103. 

27 Lagerlöf 2017, s. 107. 

28 Lagerlöf 2017, s. 99. 
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Berling. Kapitlet ”Mamsell Marie” är insprängt i romanen och med sina 

miljömetaforer sätter det fingret på den ständigt komplicerade relationen mellan 

man och kvinna och hur den kan leda till mycket smärta. Baksidan av myntet är att i 

kärleksrelationerna kan ojämställdheten och förtrycket gro.  Kapitlet handlar om att 

kärleken kan vara tveeggad;  

Hon hade lärt sig att älska kärleken med all dess plåga, dess tårar, dess längtan.  

– Bättre sorgsen med den, än glad utan den, sa hon.29  

Orden yttras av Mamsell Marie, omkring 40 år gammal som är inneboende hos fru 

Moreus. Lagerlöf inleder kapitlet med att målande beskriva fru Moreus stuga och 

dess omgivningar med ett praktfullt rosenkvarter.   

Bara jag ställer fram den där lilla välsignade jordbiten för mina tankar, strax 

börjar det surra och dofta runtomkring mig, och jag flyttar helt oförmärkt in i 

ett litet fyrkantigt roskvarter, fyllt av blommor och skyddat av en ligusterhäck. 

[…] På tre sidor om roskvarteret står skogen. Rönnen och häggen, som äro 

halvciviliserade och ha vackra blommor, stå närmast och blanda doft med 

syrenerna. Bortom dem stå några varma björkar, och sedan vidtar granskogen, 

den riktiga skogen, tyst och mörk och skäggig och stickande.30   

Roskvarteret, som jag läser som kvinnan, med humlorna som surrar kan symbolisera 

fortplantning och sexualitet och om dessa laddade frågor handlar makt mellan könen 

i alla högsta grad. Den skäggiga och stickande skogen kan syfta på mannen som i 

maktförhållandet mellan man och kvinna omringar kvinnan (roskvarteret) på tre av 

fyra sidor. Detta vet Mamsell Marie och det är därför som hon hatar roskvarteret. 

Hon har aldrig varit intresserad av kärlek eller män och hon trodde ”att kärleken var 

roten och upphovet till allt ont i denna sorgfyllda värld.”31 Mamsell Marie trillar 

                                                             
29 Lagerlöf 2017, s. 242. 

30 Lagerlöf 2017, s. 237. 

31 Lagerlöf 2017, s. 238. 
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dock tillslut dit och blir kär i en orgelbyggare på genomresa för arbete på socknens 

kyrkorgel. Orgelbyggaren, som i mångt och mycket påminner om Gösta Berling 

själv,32 lämnar så småningom byn och kvar blir Mamsell Marie med sina 

kärleksplågor. En läxa att lära för envar, att drifter och naturliga instinkter kan vara 

svåra att bekämpa hur mycket man än har övat genom livet. Men tanken var aldrig 

att det ena könet ska ta över på bekostnad av det andra. Vi måste kunna leva sida vid 

sida i harmoni utan att inkräkta för mycket på varandra. Precis som roskvarteret och 

skogen verkar sida vid sida (trots den uppenbara obalans som råder). Jag tolkar detta 

kapitel som att Lagerlöf möjligtvis vill balansera upp utmaningarna mellan könen 

med att påminna oss om att det finns något gott i relationen mellan dem också. Men 

bara om jämställdhet uppnås. För jordens överlevnad, fortplantningen och 

roskvarterets blommor och bin, behövs både mannen och kvinnan.   

 
Det ligger i sakens natur 
Uttrycket ”det ligger i sakens natur” betyder ungefär ”av ödet förutbestämt” eller att 

det finns en inre nödvändighet i något, att något är uppenbart. Dåtidens människor, 

framför allt kvinnorna, hade sina liv tämligen klart utstakade. De konservativa, 

kvinnorörelsens motståndare skulle nog kunna hävda att det låg i sakens natur att 

kvinnan skulle stanna i hemmet. Mycket av Lagerlöfs Gösta Berlings saga handlar om 

just ödet. Och då är det inte så konstigt att naturen har en nyckelroll i hela romanen.  

Trots detta vet vi att Selma Lagerlöf var en stark förkämpe för kvinnors rättigheter. 

Tanken att hon möjligen använde detta som drivkraft i sin författargärning är inte 

långsökt och Maria Karlsson beskriver detta i sin avhandling Känslans röst på ett 

mycket tydligt sätt:  

Selma Lagerlöfs feministiska budskap kan med andra ord ses som en 

framtidsvision: den roll den äldre patriarkaliska ordningen tilldelar kvinnan 

                                                             
32 Edström 2002, s. 134. 
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måste utplånas – den måste dö – för att en ”ny kvinna” ska kunna ta plats i 

samhället och det jämsides med en ”ny man”.33  

För mig blev det intressant att se om dessa ”framtidsvisioner” gick att finna i Gösta 

Berlings saga och framför allt i naturbeskrivningarna. Jag har hittat sex olika passager 

i romanen som enligt mig tydligt pekar i en viss riktning mot framtiden.  

 

Människorna trodde på ödet och naturen. Dessa var olika sidor av samma mynt. 

Kapitlet ”Torkan”, som beskriver hur Ekeby och trakten faller sönder under 

kavaljerernas (van)vård, är ett sådant exempel. Kapitlet och de många 

miljöbeskrivningar och metaforer som ryms däri skvallrar om vad som komma skall 

i romanens handling och kanske även i samhället i stort, både gällande jämställdhet 

och dagens klimatutmaning. 

O sena tiders barn, haven I inte sett det? När ofrid och hat uppfylla jorden, 

måste också de döda tingen mycket lida. Då blir vågen vild och rovlysten som 

en rövare, då blir åkern karg som en girig. Men ve den, för vars skull skogen 

suckar och bergen gråta!34  

Och på sedvanligt sätt används naturen för att beskriva detta. De sena tidernas barn, 

är det oss Lagerlöf syftar på? Vi som, när hon skrev roman, ännu inte var födda? 

Svaret på hennes fråga om framtiden är tyvärr ja. Vi har sett det, alldeles för många 

gånger.  

 

Kvinnornas öden, Anna Stjärnhök, Marianne Sinclaire, Ebba Dohna och grevinnan 

Elisabeth Dohna, är inte sällan också förknippade med miljöbeskrivningar. Och det 

                                                             
33 Maria Karlsson, Känslans röst – det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst, Brutus Östlings bokförlag 
Symposium Stockholm/Stehag 2002, s. 202.  

34 Lagerlöf 2017, s. 385-386. 
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är ofta ödet som för dem samman med Gösta. I kapitlet ”Unga grevinnan” har 

grevinnan Elisabeth Dohna en ”förkänsla av att nu är det hennes tur att dras in i 

äventyrens vilda jakt”.35 Och det är hon inte glad över.  

Ljuset slocknade, färgerna bleknade. Köld och fulhet var det enda hon såg. Vad 

hon hade hoppats, vad hon hade älskat, vad hon hade verkat, tycktes henne 

också inhöljas i skymningens gråa dager. Det var trötthetens, nederlagets, 

vanmaktens timme så för henne som för all naturen.36 

Inte vet hon då att hon på sikt faktiskt ska bli Göstas följeslagare. Men ödet vill att så 

sker. Den vanmakt, trötthet och det nederlag grevinnan känner i romanen är alltså 

inte en ny känsla för oss som lever idag. Den fanns redan här. Hennes kamp; vad hon 

hade hoppats, älskat och verkat överskuggas av ”skymningens gråa dager” som 

skvallrar om den mörka natt som komma skall, framtiden. Och hon konstaterar att 

hennes egen sinnesstämning är likadan för naturen. Både grevinnans och naturens 

öden tycks därmed förutbestämda.    

 

Marianne Sinclaire och Gösta träffas och kysser varandra efter att ridån gått ner på 

ett skådespel de båda deltar i. Även denna relation skapas enligt berättarrösten av 

ödet:  

Tyst, det var inte hennes fel, aldrig var det hennes mening! Det var balkongen, 

det var månskenet, spetsslöjan, riddardräkten, sången, som hade skulden. De 

stackars unga människorna voro oskyldiga.37  

Varpå en scen tagen ur Spanien målas upp och beskrivs och helt plötsligt har naturen 

fått ge en röst åt ödet som visar sig inte ha mycket lycka i sitt sköte åt den stackars 

                                                             
35 Lagerlöf 2017, s. 177. 

36 Lagerlöf 2017, s. 177. 

37 Lagerlöf 2017, s. 90.  
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Marianne som drabbas av koppor, förlorar sin skönhet och slutligen flyttar hem till 

sina föräldrar då hennes far drabbas av ett slaganfall. Hon är återigen fast i 

patriarkatets bojor och har dessutom förlorat sitt utseende som på ett sätt gick att 

betrakta som ett av kvinnans vapen i en tid då hon inte hade mycket annat att säga 

till om. Vivi Edström menar till och med att detta är ett av romanens övergripande 

teman – destruktion.38  

Ödet blir också något, både för romanens karaktärer och för oss idag, att skylla på. Vi 

slipper ta ansvar för våra handlingar genom att hävda att något var ödesbestämt. På 

så sätt kan verkligen ödet spela oss ett spratt. För ansvar är ju precis vad vi måste ta 

om vi ska kunna ändra på en viss situation. Annars förblir vi offer, eller likgiltiga 

inför de utmaningar eller problem vi ställs inför. Med det sagt är inte allt konstruerat. 

Naturen har också gett män och kvinnor olika biologiska förutsättningar och 

klimatets framtid avgörs av materiella förutsättningar. Därav svårigheten i att sätta 

en definition på natur och miljö. Jag har därför valt att betrakta ödet i detta 

sammanhang som något som i många exempel från romanen likställs med naturen. 

Eller i varje fall används naturen för att beskriva ödet. Det är inte svårt att förstå om 

man tänker tillbaka på hur dåtidens människor betraktade naturen. Naturen var 

inget som man kunde styra över och tämja hur som helst, utan man levde sida vid 

sida med naturen och det var snarare naturen som avgjorde mycket av människornas 

beslut i vardagen. Därför blev ödet starkt förknippat med naturen, även om man då 

inte hade något begrepp om naturen på grund av att man utlämnad till den.   

 

I kapitlet ”Kyrkogården”, som jag har använt tidigare i min analys, finns även ett 

stycke miljöbeskrivning som enligt mig vittnar om en framtidsvision.  

Han färdas i kvällen över mina drömmars sjö, omkring vars stränder jag har 

sett gudar vandra och ur vars djup mitt trollslott stiger. Han färdas förbi 

                                                             
38 Edström 2002, s. 150.  
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Lagöns laguner, där granarna stå rätt upp ur vattnet, växande på låga 

cirkelformiga sandrev, och där spillrorna efter den störtade sjörövarborgen 

ännu ligga kvar på öns branta topp. Han färdas fram under granparken på 

Borgs udde, där den gamla tallen ännu på tjocka rötter hänga över klyftan, där 

en väldig björn har blivit fångad, och där gamla kummel och gravhögar vittna 

om ställets ålder.39  

Återigen får sjön bli en fond till Lagerlöfs beskrivningar av något jag som uppfattar 

som hennes dröm, hennes dröm om ett trollslott – ett slott som något positivt man 

bygger, men som likt trolleri kan verka avlägset och svårförståeligt; ett jämställt 

samhälle. Spillrorna av sjörövarborgen blir för mig inget annat än ett krossat 

patriarkat, ett patriarkat som liknas vid plundrande sjörövare. Och i en 

ekofeministisk kontext, är då inte den väldiga björn som blivit fångad till sist en 

metafor för hur man fångat det största hotet: mannens dominans över kvinnan? 

Björnen som sågs som naturens största hot mot människan översätts alltså till 

människans största hot mot jämställdheten.  

 

I slutet av romanen finner så Gösta och Elisabeth Dohna varandra som älskande och 

Gösta bestämmer att de ska flytta ut till det torp som Majorskan en gång gav Gösta 

när han försökte bli arbetare på Ekeby.  

I höst har jag gjort i ordning allt där. Löwenborg har hjälpt mig, och vi har 

kritstrukit taken och klätt väggarna med papper och målat dem. Det inre, lilla 

rummet kallar Löwenborg för grevinnans kabinett, och han har sökt i alla 

bondgårdar här omkring efter möbler, som har kommit dit från 

herrgårdsauktionerna. Dem har han köpt, så att där inne nu finns högkarmade 

länstolar och dragkistor med glänsande beslag. Men i det yttre, stora rummet 

står unga fruns vävstol och min svarvstol, husgeråd och allehanda saker finns 

där, och där har Löwenborg och jag redan suttit många kvällar och talat om hur 

                                                             
39 Lagerlöf 2017, s. 360-361. 
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unga grevinnan och jag ska ha det i torpstugan. Men min hustru får först nu 

veta detta, majorska.40 

Denna beskrivning av torpet och miljön inomhus blir som en vad man i nutida 

termer kallar ”make over”. Gösta väljer att lämna livet som kavaljer och går 

symboliskt tillbaka till att betrakta jorden och kvinnan som man gjorde förr, som 

något att respektera och hålla högt. Han väljer svarvstol framför baler och torp 

framför herrgård.  

Jag tolkar detta som en av Selmas framtidsvisioner. Använder hon månne Gösta för 

att tala om för oss att det kommer krävas en ”make over” av vårt sätt att leva idag för 

att rädda både jord och jämställdhet? Men inte en make over i den ytliga 

bemärkelsen, utan en förändring på djupet.  

Den kritvita färgen som taken får är oskuldens färg, det oförstörda. Gösta Berling 

återanvänder möbler, ett tydligt nutida ekologiskt tänk, och i det yttre rummet står 

svarvstol och vävstol bredvid varandra. Man och kvinna, sida vid sida. Husgeråd 

(klassiskt betraktat som kvinnligt) blandas med allehanda ting. Det enda i bilden som 

skaver är hur Gösta med sin vän Löwenborg redan har bestämt hur han och 

Elisabeth ska ha det i torpet utan att hon faktiskt har blivit tillfrågad. Men det tycks 

finnas en poäng även med detta. Återigen lyckas Selma Lagerlöf beskriva en möjlig 

framtidsvision samtidigt som hon inte duckar för den tidens faktum – det var 

fortfarande mannen som bestämde i mångt och mycket.  

 

Jag vill sist i min analys lyfta kapitlet ”Dovres häxa”. Det är ett kort kapitel, 

insprängt mitt i romanen, som vid en första anblick inte har så mycket att göra med 

romanens övriga delar. I själva verket menar jag att kapitlet mycket väl kan vara det 

viktigaste i hela romanen, själva sensmoralen om man så vill.  

                                                             
40 Lagerlöf 2017, s. 478. 
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Dovres häxa står för allt ont. Hon är en spåkvinna, en trollpacka som inte ens 

naturen böjer sig för: ”Hagel kan hon mana fram, blixt kan hon styra. Hon kan föra 

hjortar vilse och sända varg på fåren. Föga gott kan hon verka, men mycket ont.”41 

Det finns något mörkt i Lagerlöfs sätt att förklä ondskan i en häxa. Kvinnohistoria 

och häxor har ju snarare oftast visa sig vara en påhittad skröna för att kunna bedriva 

just häxjakt på (oftast) kvinnor. Samtidigt blir det ett grepp för att få oss att reflektera 

över vad vi betecknar som ont respektive gott. Vilka fördomar vi har om varandra. 

Dovres häxa kommer till Borg och husmodern Grevinnan Märta och häxan tigger om 

skinka. Grevinnan Märta avvisar häxan med orden: ”Hellre ger jag den åt skatorna 

än åt en sådan som hon.”42 Då kastar häxan en besvärjelse över grevinnan: ”Dig själv 

ska skator äta!”43 Detta får till följd att grevinnan Märta blir fånge i sitt eget hus, om 

hon så mycket som visar sig i ett fönster, än mindre går utanför dörren, anfaller 

skatorna. Och hon drömmer om hur hon blir uppäten av fåglarna. ”Hon grät dagen 

om över detta öde, som hon inte skulle kunna undgå.”44 Återigen talas det om ödet 

som något som bara inträffar snarare än det faktum att hon hade kunnat påverka sitt 

öde genom att förbarma sig över tiggerskan, Dovres häxa, istället för att ganska 

hånfullt vägra att dela med sig av sitt överflöd. Grevinnans behandling av Dovres 

häxa blir en symbol för bristen på jämlikhet.    

Kapitlet avslutas:  

Men det är så, fastän denna stackars vandrerska [grevinnan red. anm] 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. 

                                                             
41 Lagerlöf 2017, s. 303-304.  

42 Lagerlöf 2017, s. 306. 

43 Lagerlöf 2017, s. 306. 

44 Lagerlöf 2017, s. 308.  
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Detta är sagans mening.45 

 

Människan är annorlunda än djuret. Vi drivs inte enbart av instinkter. Vi har en 

möjlighet att välja väg och att välja rätt eller fel. Oavsett om det handlar om hur vi 

behandlar naturen eller hur vi behandlar varandra beroende på kön. Precis som 

grevinnan Märta hade kunnat välja att behandla Dovres häxa på ett annat sätt kan vi 

välja hur vi tacklar klimatutmaningar och ojämställdhet. Och väljer vi inte rätt, har 

det redan visat sig att följderna kan bli förödande. Då kan vi se en framtid där vi som 

vilda djur först sliter sönder varandra och till sist oss själva.  

Och det är väl just det, som är sagans och livets mening.  

 

  

                                                             
45 Lagerlöf 2017, s. 308.  
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Diskussion och sammanfattning 
 

Gösta Berlings saga är full av intressanta områden som lämpar sig för studier och 

djupare analys. En utmaning har varit att ständigt påminna mig om vilken del just 

denna uppsats fokuserar på. Ideligen har jag ramlat över intressanta kopplingar, 

analysämnen eller budskap mellan raderna. Att bortse från dessa har varit svårt men 

nödvändigt för att fokusera på just den ekofeministiska tolkningen. Dock har jag 

ibland valt att ha med ett exempel som vid första anblick inte har en rakt igenom 

feministisk koppling men likväl visar på den ekokritiska och eller feministiska 

tyngden i verket.   

Det finns många likheter mellan hur synen på naturen och kvinnan har förändrats 

genom tiderna, så som jag beskriver i början av analysen. Och dessa ”övergrepp” 

både på naturen och kvinnan tar just nu, med rätta, stor plats i vår samtida debatt. 

Därför blev det för mig intressant att undersöka om det finns en ekofeministisk 

dimension i Gösta Berlings saga, om Selma Lagerlöf möjligtvis bedrev sin kamp för 

rättvisa via sin litterära gärning.  

Gösta Berlings saga utspelar sig i en tid då människan (mannen) använder både 

naturen och kvinnan för att nå sina egna syften men jag tolkar romanen som att 

Lagerlöf ofta med hjälp av det gamla synsättet på miljö och natur, det vill säga det 

mer dyrkande synsättet, försöker få mig som läsare att förstå felbehandlingen av 

kvinnorna i romanen och under den tid då romanen utspelar sig. Det blir en omvänd 

strategi för att få oss att tänka tillbaka på hur kvinnan behandlades då hon var 

likställd med naturen så som naturen betraktades förr. Angreppssättet blir ofta 

mycket effektfullt ur ett ekofeministiskt perspektiv som ju syftar till att påvisa 

likheterna mellan förtrycket av naturen och förtrycket av kvinnan.  

En fallgrop med kopplingen mellan natur och kvinna är att inte befästa den bild som 

finns av att kvinnan står för de mjuka värdena, en förlängning av ”moder jord” och 

känslornas mästarinna, medan mannen besitter förnuftet och har bättre förmåga att 
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befinna sig i kulturella och politiska sammanhang. I Gösta Berlings saga framträder 

trots allt många klassiska berättelser om vackra kvinnor som vill ta hand om Gösta, 

medan Gösta och hans kavaljerskumpaner ägnar sig åt kulturella värden och njuter 

livets frukter. Men bakom dessa något förutsägbara karaktärer finns ett annat djup, 

där finns flera olika sidor av personligheterna. Här tror jag att det är viktigt att ha 

med sig att människan, både mannen och kvinnan är komplexa varelser. De 

biologiska och sociala skillnaderna är inte det enda som definierar oss som antingen 

man eller kvinna och kvinnan är inte alltid offret.  

I den tid då Gösta Berlings saga kom till var Lagerlöf tvungen att ta hänsyn till 

dåtidens kontext och romanen blev också grovt kritiserad. Nils Afzelius beskriver 

exempelvis en anonym insändare i Ansgarii-Posten 27 november 1908:  

[…] Jo, den (Gösta Berlings saga. reds. anm.) utgör till stor del en osmaklig 

skildring af synd och last i dess mäst afskyvärda former.46 

Manliga kritiker, som exempelvis Carl David af Wirsén tyckte att Selma Lagerlöf 

skrev sensationsromaner för kvinnor.47 Selma Lagerlöf var med andra ord, utifrån 

sina förutsättningar, så tydlig det bara gick att vara och enligt min analys hittade hon 

ett sätt att förklä sina politiska tankar genom naturbeskrivningar och dåtidens 

kontext går inte att bortse ifrån. Det finns gott om bevis sparade från Lagerlöfs mer 

uttalade ståndpunkter kring jämställdhet, exempelvis det tal hon höll vid 

Internationella rösträttskongressen 1911 där hon avslutade med orden:  

Det lilla mästerverket, hemmet, var vår [kvinnans red. anm] skapelse med 

mannens hjälp. Det stora mästerverket, den goda staten, skall skapas av 

mannen, då han på allvar tar kvinnan till sin hjälpare.48 

                                                             
46 Nils Afzelius, Selma Lagerlöf – den förargelseväckande, Gleerups Lund 1969, s. 12. 
47 Anna Nordlund, Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1996, Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion Stockholm 2005, s. 43. 
48 http://www.marbacka.com/Selma_Lagerlof/hem_och_stat.pdf 
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Men mycket hände på åren mellan 1891 och 1911. När Lagerlöf skrev Gösta Berlings 

saga gick det inte att vara lika explicit som hon var i talet ”Hem och stat”.  

Med nutida mått mätt är det naturligtvis inte helt oproblematiskt att likställa 

kvinnan endast med blommor och bin och vackra miljöbeskrivningar. Men genom de 

exempel jag lyft fram i min analys går det att se att naturen också har en mörkare – 

kraftfullare – sida. Och det är just det som är en del av slutsatsen jag drar – att 

kvinnan på samma sätt som naturen är mer komplex än vid en första anblick.  

Ytterligare en ekofeministisk dimension jag hittar i verket på ett mer tematiskt plan 

är att relationerna mellan man och kvinna, mellan Gösta och hans kvinnor, oftast 

leder till en negativ utveckling för kvinnorna och detta skildras ofta med naturens 

hjälp.    

 

Finns det feministiska aspekter dolda i miljöskildringarna? 

Ja, det finns synnerligen många dolda feministiska aspekter i miljöskildringarna och 

de är mer eller mindre tydliga när man som läsare tar på sig just de ekofeministiska 

glasögonen. Selma Lagerlöfs politiska engagemang för rösträtt och kvinnors 

frigörelse märks tydligt i romanen som över lag har ett tema som lätt går att koppla 

till det feministiska. Hennes kärlek till Värmland och naturen framkommer i de 

mustiga miljöskildringarna och sammantaget framstår det som ett möjligt strategiskt 

val att placera in en feministisk och politisk dimension i just miljöskildringarna. Utan 

att behöva uttrycka sig alltför mycket i raka ordalag, och därmed skrämma bort 

många läsare, kunde Lagerlöf närma sig dem som möjligen börjat intressera sig för 

jämställdhet. De som förstod förstod.  

De feministiska aspekterna som jag har hittat i miljöbeskrivningarna tillsammans 

med de starka kvinnliga karaktärerna, skapar ett djup åt personligheterna och en 

bättre förståelse för hur kvinnors situation såg ut då romanen skrevs.  
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På vilket sätt använder Lagerlöf stilfigurer för att lyfta fram kvinnans situation i 

romanen? 

Naturen används ofta i exempelvis metaforer eller liknelser för att beskriva 

kvinnornas situation eller kvinnans väsen, kvinnans natur. Ibland blir Lagerlöfs 

metaforer uppenbara och ibland är de svårare att tolka. Som alltid kan säkerligen en 

läsare med andra glasögon än de ekofeministiska hitta andra tolkningar av många 

metaforer men vissa är så uppenbara att det för mig tycks omöjligt att hävda att de 

inte skulle ha feministiska förtecken, inte minst givet romanens övergripande tema.  

Dessutom använder sig Lagerlöf av många liknelser mellan kvinnor och natur och 

dessa tillfällen är ofta än mer uppenbara och fyller en funktion för att öka förståelsen 

för kvinnan och hennes situation. Ur ett ekofeministiskt perspektiv går alltså naturen 

och kvinnan hand i hand som en röd tråd genom hela romanen och det verkar både 

som ett stilistiskt redskap för författaren och som en vägvisare till en djupare 

förståelse för kvinnans och naturens symbios genom tiderna fram till idag.    

 

Hur samspelar ödet, naturen och feminismen för att placera in en framtidsvision i 

romanens handling?  

Tron på ödet var en stark drivkraft i det samhälle Gösta Berlings saga utspelar sig i. 

Jag har med mina exempel visat att romanens karaktärer både skyllde sina 

handlingar på ödet men också att vissa händelser i romanen ger en fingervisning 

både om vad som komma skall i romanen men också vad man skulle kunna tolka 

som ett önskvärt framtidsscenario i samhället i stort, inte minst med bäring på 

feminismen. Genomgående används miljöskildringarna som en fond för dessa ödets 

nycker.  
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Gösta Berlings saga slutar aldrig att fascinera mig. Kanske är det precis som jag 

nämnde i inledningen med Ebba Witt Brattström förord till den upplaga jag använt 

mig av i detta uppsatsarbete – ”Det är nästan som om Gösta blivit feminist på 

kuppen”.49 Nästan 130 år efter att Selma Lagerlöf skrev Gösta Berlings saga tror jag fler 

skulle bli feminister om de läste romanen i fråga, samtidigt som fler också skulle 

kunna få sig en tankeställare kring hur vi behandlar vår natur.  

  

                                                             
49 Lagerlöf 2017, s. 11. 
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