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Inledning 

Vi blir alltmer upplysta om att jordens resurser inte är outsinliga, att vi lever på ett ohållbart 

sätt som förstör naturen. Klimatförändringar, tsunamis och katastrofer påminner oss hela tiden 

om att vi måste ändra livsstil. Det borde vi gjort igår. På den globala scenen förs diskussioner i 

flera forum om hur vi ska kunna samverka för att rädda vår miljö. Detta sker både inom FN och 

på konferenser där världens ledande politiker försöker enas om olika mål och riktlinjer. Ständigt 

strandar dessa diskussioner och slutar i besvikelse över att det är så svårt att enas om rimliga 

miljömål. Såväl som i de stora sammanhangen i världspolitiken som inom de små 

sammanhangen när vi går och handlar ställs miljötänkandet mot kortsiktiga egoistiska mål. Att 

såga av den gren vi sitter på är inte någon bra idé ens i ett kortsiktigt perspektiv.  

  Inom litteraturvetenskapen har vårt ökade medvetande om miljöproblem och människans 

destruktiva påverkan på naturen resulterat i ekokritiken. Sedan 1980-talet har denna ekologiskt 

inriktade teori diskuterat och lyft fram existentiella och moraliska frågeställningar med 

anknytning till miljö och hållbar utveckling inom litteraturen. I Sverige är den ekokritiska 

forskningen tämligen ny. 

 Själva problemet med naturens exploatering och det moderna samhällets påverkan på djur, 

natur och människor är dock inte nytt. Under perioden 1880-1910 genomgick Sverige stora 

förändringar. Industrialismen slog igenom vilket påverkade människors sätt att leva. Inom 

kulturlivet kom det moderna genombrottet och inom litteraturen var realismen en stark rörelse 

under 1880-talet. Samhällsproblem diskuterades och nu gällde att sätta problem under debatt 

inom såväl epik som dramatik. När Selma Lagerlöf (1858-1940) debuterade med Gösta 

Berlings saga 1891 skrev hon in sig bland nittiotalisterna där litteraturkritikern Oscar Levertin 

och författaren Verner von Heidenstam ville verka för ett annat estetiskt ideal som bröt med 

åttiotalisternas realism.1 I samhällsdebatten kritiserade många konstnärer och författare 

industrialismen och dess verkningar. Fabriker och urbana miljöer diskuterades. Tekniken 

ifrågasattes och ett liv på landet eller i varje fall närmare naturen uppvärderades.2 Natur- och 

landsbygdsromantik blev ideal när det tidigare sättet att leva tycktes hotat eller inte så självklart 

längre. Det svenska landskapet lyftes fram och uppvärderades med den nationalromantiska 

diktningen. Detta ökade intresse för naturen resulterade bl.a. i att Svenska Turistföreningen 

                                                           
1 Anna Nordlund, Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1996, (diss, 

Stockholm, 2005), s.34. 
2 Martin Kylhammar, Maskin och idyll, (Stockholm, 1985), s.13.  
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bildades 1885 med syfte att underlätta turism med tonvikt på turism som bygger på natur och 

kulturupplevelser.  

 Runt sekelskiftet pågick även en debatt om behovet av pedagogisk förnyelse.3 Selma 

Lagerlöf fick uppdrag, av Sveriges Allmänna folkskollärarförening, att skriva en geografibok 

för skolbarn och 1906 kom Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige- en saga som lästs 

av generationer av svenska barn och översatts till sextio språk. Den otroligt populära och 

omstridda läseboken blev en viktig pusselbit i bilden av Sverige och det svenska Men vilken 

bild av den svenska naturen förmedlar boken egentligen? 

Problemställning/Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilka sätt naturen och människans förhållande 

till den skildras i Nils Holgerssons underbara resa och om dessa skildringar av naturen kan 

tolkas som kommentarer till aktuella frågor och samhällsförändringar i bokens samtid.  

Följande frågeställningar undersöks: Hur beskrivs naturen – vilka roller och egenskaper 

tillskrivs den? Hur beskrivs djuren – vilka roller och egenskaper tillskrivs de? Samt hur skildras 

och kommenteras människans påverkan på miljön – vilket ansvar har människan för 

naturen/djuren? 

Teori  

Ekokritik är ett relativt nytt begrepp inom litteraturvetenskapen. Trots att litterära analyser även 

tidigare gjorts utifrån vad vi idag skulle kunna kalla ett ekokritiskt förhållningsätt, var det först 

under 1980-talet som samlingsbegreppet ekokritik växte fram. Ekokritiken har i likhet med 

marxism och feminism grundläggande antaganden som rör förhållanden utanför litteraturen, 

men till skillnad från andra litterära teoribildningar är det ekokritiska förhållningssättet starkt 

kopplat till naturvetenskapen.4 Den är inte en enhetlig litteraturteori men en metodologi d.v.s. 

ett förhållningssätt vid läsandet. Det innebär att man läser utifrån en moralisk och filosofisk 

utgångspunkt. Ekokritiken är något spretig då den rymmer olika utgångspunkter. 

I min analys har jag valt att arbeta med begreppen: antropocentrisk, metafysisk och neoplatonsk 

världsbild, klassisk, romantisk och sublim natursyn samt idealen kulturell primitivism och 

pastoral idyll för att undersöka hur människans relation till naturen beskrivs i boken. Begreppet 

                                                           
3 Vivi Edström, Uppdrag läsebok, (Falun, 1996), s.10. 
4 Paul Tengart, Litteraturteori (Malmö, 2010), s. 153. 
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sublim kommer att användas både om natursyn och som begrepp för ett estetiskt ideal. I det 

följande presenteras och förklaras dessa centrala begrepp. 

Naturen har i den västerländska litteraturen skildrats ur ett antropocentriskt eller metafysiskt 

perspektiv. Människans relation till naturen är intressant och en ekokritisk läsning studerar hur 

detta gestaltas i litteraturen. Antingen är naturen till för människan som är tillvarons 

medelpunkt, vilket är det antropocentriska synsättet, eller så är naturen en helhet med andliga 

dimensioner där människan ingår som en del vilket är det metafysiska synsättet. Den 

metafysiska synen gör naturen till ett utomvärldsligt väsen och inte bara människans fysiska 

omgivning. Kate Soper definierar i What is Nature? (1995) dessa två stereotypa sätt att se på 

naturen.5 Hon pekar även på en tredje idéströmning som hon menar ligger nära den moderna 

ekologin. Det är den neoplatonska synen. Som namnet antyder har denna syn rötter i antiken 

och ser på naturen som själva varandets totalitet. Den menar att naturen innefattar allt som lever 

och människan får då en plats i själva naturen och blir beroende av den.6Den metafysiska synen 

på världen finns i den neoplatonska synen men den neoplatonska synen ryms inte i den 

världsbild som ser världen som metafysisk. Därför har jag valt att arbeta även med begreppet 

neoplatonsk. 

 Naturen är enligt det ekokritiska sättet att se inte bara en kuliss eller bakgrund för berättelsen. 

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

bara gudarna som är nya” (2007)  om naturens symboliska innebörd.7 Två återkommande 

troper inom ekokritisk forskning är, som Hansson påpekar, pastoralen och den vilda naturen. 

Pastoralen vill visa på ett idylliskt och vackert landskap där människan är i harmoni med 

naturen som i naturessän eller naturlyriken. Här kan människan återhämta sig och samla kraft. 

Pastoralen har rötter i antikens herdediktning med en tidig idealisering av naturen.  Det vilda 

landskapet kan vara klassiskt, sublimt eller romantiskt vilt. Den klassiska synen på det vilda 

landskapet är att det kan vara skrämmande och farligt för människan.8  Den sublima vilda 

naturen är en naturtrop där naturen beskrivs som skräckinjagande men ändå fascinerande. Den 

romantiska synen på den vilda naturen är att den är vild och okuvad men ändå en härlig plats 

för människan ligger ganska nära den pastorala synen. Med den skillnaden att den pastorala 

                                                           
5 Kate Soper, What Is Nature? (Blackwell, 1995), s.40. 
6 Soper, s.24f. 
7 Schulz, Sven Lars (red), Ekokritik, Naturen i litteraturen (2007). 
8 Petra Hansson, ”Förortens färger- natur och kultur i Det är bara gudarna som är nya” i Schulz (red.) (Uppsala, 

2007), Ekokritik, Naturen i litteraturen s. 61-63.  
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idyllen är kultiverad och det är inte naturen i den romantiska synen.9 Den klassiska synen på 

den vilda naturen har mycket gemensamt med den sublima vilda naturen. Denna naturtrop kan 

ses som en underkategori av den klassiska synen på den vilda naturen. Båda beskriver en 

skrämmande och farlig plats för människan men i den sublima vilda naturen finns en fascination 

för den storslagna naturen. Begreppet det sublima kommer att diskuteras även som estetiskt 

ideal eller begrepp. Kristina Fjelkestam beskriver i Det sublimas politik begreppet ”det 

sublima”. Begreppet används om en känsla av upphöjdhet, som man under 1700- och 1800-

talen kopplade samman bland annat med storslagna naturscenerier och övernaturliga 

företeelser. Det kan kopplas till såväl natur som moral och andlighet.10 Begreppet är tvetydigt 

även på så sätt att det storslaget sköna kan vara både skrämmande och fascinerande. Det sublima 

som estetiskt ideal kan användas för att beskriva den sublima naturtropen men även den 

storslagna och sköna naturen. Det kan även kopplas till andlighet och moral och därför har jag 

valt begreppet. 

 Martin Kylhammar diskuterar i sin avhandling Maskin och idyll (1985) det pastorala idealet 

i den teknikdebatt som rådde i Sverige under 1880 och -90 talet.11 Konstnärer och författare var 

kritiska till den industriella revolutionens verkningar som fabriker och urbana miljöer. I den 

civilisationskritik som fanns i debatten hyllades livet på landet eller ett liv närmare naturen.12 

Ett annat ideal som Kylhammar diskuterar är den kulturella primitivismen. Även med detta 

ideal uttrycks ett missnöje med civilisation och överkultur. I kulturell primitivism ses 

naturtillståndet som ett ideal. Med det menas livet som det såg ut före civilisationen och som 

det kunde identifieras hos samtidens existerande primitiva folkslag. I kulturell primitivism ses 

naturtillståndet som den högsta normen. Begreppen pastorala ideal och kulturell primitivism 

kommer att användas för att undersöka vilka olika ideal som finns i berättelsen och hur dessa 

kan kopplas till debatten i Lagerlöfs samtid. Kylhammar hävdar att: ”Ett pastoralt ideal utgör 

en kritik av en moderniseringsprocess som förvandlat kulturen till en övercivilisation”.13 

Pastoral idyll är ett begrepp som jag kommer att använda både för att diskutera pastoralen som 

naturtrop enligt Hanssons definition och för att diskutera pastorala ideal i civilisationskritiken 

som hos Kylhammar.  

                                                           
9 Ibid. s.61-63. 
10 Kristina Fjelkestam, Det sublimas politik,(Stockholm, 2010), sid. 11–12. 
11 Kylhammar, s.13f 
12 Ibid. s.13. 
13 Kylhammar, s.14. 
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Metod och material 

För att undersöka hur naturen gestaltas i Nils Holgersson använder jag mig av en tematisk 

närläsning. Med tema menas ledmotiv i berättelsen. För att strukturera analysen har exempel 

som är representativa för hur naturen gestaltas på olika sätt i berättelsen sammanförts i olika 

teman. Varken teman eller exemplen i dessa följer berättelsens kronologi. Eftersom det är ett 

ekokritiskt perspektiv som används i analysen kommer ekokritiska teorier att kopplas till 

läsningen. För att undersöka hur berättelsen kan förstås i förhållande till moderniteten och 

civilisationskritiken i tiden har relevant forskning använts. Det finns en dualism i berättelsen 

vilket leder till att varje tema bildar ett eget motsatspar. De fyra teman som jag valt att 

undersöka är: Det sköna och goda mot det fula och onda i naturen, Balans och obalans i 

naturen, Natur och kultur/civilisation och Djur och människor. Den utgåva som används i 

undersökningen är originalutgåvan, första bandet från 1906 och andra bandet från 1907. 

Läseboken är mycket omfattande på sammanlagt 723 sidor i dessa utgåvor. Omfattningen 

nödvändiggör ett begränsat urval av representativa exempel. Det finns flera exempel än de som 

behandlas i analysen. De exempel som finns med har valts för att de väl representerar frågor 

som undersöks. 

Tidigare forskning 

Selma Lagerlöfs författarskap är mycket omfattande. Det gäller även forskningen om hennes 

författarskap. I den här uppsatsen kommer forskning om Nils Holgerssons underbara resa och 

forskning med anknytning till ekokritisk läsning av Lagerlöfs verk att tas upp och forskning ur 

ett ekokritiskt perspektiv.  I uppsatsen diskuteras även den historiska kontexten. Relevant 

forskning som behandlar dessa ämnen har tagits med. 

Ekokritik är mer ett förhållningssätt vid närläsning en renodlad teori. En antologi som 

sammanställer flera aspekter av ekokritik är: Ekokritik – Naturen i litteraturen (2007), redigerad 

av Sven Lars Schulz. Texter från denna antologi kommer att användas i uppsatsens analys. 

Exempelvis Petra Hansson uppsats, ”Förortens färger. Natur och kultur i Johannes Anyurus Det 

är bara gudarna som är nya” om naturens symboliska innebörd i litteraturen. 

 Martin Kylhammar diskuterar i sin avhandling Maskin och idyll (1985)  den teknikdebatt 

som rådde i Sverige under 1880 och -90 talen. Konstnärer och författare var kritiska till den 
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industriella revolutionens verkningar som fabriker och urbana miljöer. I den civilisationskritik 

som fanns i debatten hyllades livet på landet eller ett liv närmare naturen.14 

 Erland Lagerroth disputerade 1958 med avhandlingen Landskap och natur i Gösta Berlings 

och Nils Holgersson saga. Hans läsning av dessa verk ligger mycket nära en ekokritisk läsning 

trots att det begreppet inte fanns vid den här tiden. Han tar upp landskapets, naturens och 

miljöns roll i Nils Holgersson. Lagerroth skriver om den estetiska verkningskraft Lagerlöfs 

berättelse har på läsarna. Han menar att hennes sätt att beskriva vackra naturscenerier via 

läsarens fantasi väcker förundran och engagerar läsaren.15 Etisk differentiering är ett begrepp 

som Lagerroth använder för att beskriva dualismen i berättelsen och Lagerlöfs gestaltning av 

moral. Det är ett begrepp som kommer att undersökas i uppsatsen.   

 Vivi Edström har forskat och skrivit mycket om Selma Lagerlöfs författarskap. I 

presentationen som hon gör i boken Uppdrag läsebok Nils Holgersson (1995) belyser Edström 

åsikter som fanns om pedagogik vid den här tiden. Hon diskuterar även civilisationskritiken i 

Nils Holgerssons underbara resa. Edström menar att Lagerlöf skildrar industrialismen utan 

förbehåll och kritik.16 Det är något som jag vill undersöka och diskutera i analysen. 

Historikern Nils Edling disputerade 1996 med avhandlingen Det fosterländska hemmet, 

Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900. Han skildrar 

samhällsdebatten och riksdagspolitiken och ger en bred skildring av Sverige runt sekelskiftet.17 

 Anders Ekström är idéhistoriker. Med sin doktorsavhandling behandlar han tiden runt 

sekelskiftet. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen skildras hur massorna skulle fostras 

i nationell stolthet och ökad arbetsförmåga. Den utställda världen, Stockholmsutställningen 

1897 och 1800-talets världsutställningar är titeln på hans avhandling. 

 Den ekokritiska forskningen är relativt ny för Sverige men en kandidatuppsats behandlar 

Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga i detta perspektiv. Det är: J. Alexander Himmerlövs 

uppsats: En saga om en ekokritisk saga (Uppsala, 2012). Himmerlöv undersöker med en 

ekokritisk närläsning hur naturen framställs och hur relationen mellan människor och natur/djur 

ser ut. Han kommer fram till att naturen gestaltas som besjälad och att den agerar självständigt. 

                                                           
14 Kylhammar, s.13. 
15Erland Lagerroth, Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson, (diss, Stockholm, 1958), 

s.313. 
16 Edström, s.59. 
17 Nils Edling, Det fosterländska hemmet, Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 

1900,(diss, Stockholm, 1996) 
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Traditionella hierarkier och dikotomier mellan människa och natur bryts genom detta. Han 

undersöker gestaltningen av djur med hjälp av teorier om zookritik och diskuterar hierarkier 

med carteismen som verktyg.18 

Disposition  

Analysen genomförs i fyra teman. Dessa teman har identifierats genom de dikotomier Lagerlöf 

ställer upp. Temana är: Det sköna och goda mot det fula och onda i naturen, Balans och obalans 

i naturen, Natur och kultur/civilisation och Djur och människor. 

För att strukturera analysen har temana indelats i underteman. I den avslutande diskussionen 

sammanfattas resultaten och återkopplas till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 Det finns många exempel som kan rymmas under de olika temana i denna omfattande 

läsebok. De exempel som valts ut har valts för att de väl visar på det som jag vill undersöka i 

uppsatsen. Flera av exemplen passar in under flera olika teman och kommer att behandlas där. 

Analysen börjar med en sammanfattning av handlingen i Nils Holgerssons underbara resa. 

                                                           
18 J. Alexander Himmerlöv, En saga om en ekokritisk saga, (kandidatuppsats, Uppsala, 2012). 



Berättelsen om Nils Holgersson 

Nils Holgersson är en odräglig 14-åring i berättelsen början. Han bor på en liten gård i Västra 

Vämmenhög i Skåne. Det är i mars 1898 som han blir förvandlad av familjens hustomte, som 

han plågat för nöjes skull, till pyssling. Denne late, egoistiske pojke som varit utstuderat elak 

mot gårdens djur blir nu hänvisad till djurens värd. Han är tomte och människa samtidigt. Tomte 

genom sin storlek, han har mörkersyn och talar djurens språk men förövrigt är han människa. 

En flock vildgäss flyger över gården och lockar på tamgässen. Mårten gåskarl följer med. Nils 

försöker förhindra det och så kommer det sig att han kommer med på resan. Huvudfabeln i 

berättelsen är Nils resa med vildgässen genom Sverige från Skåne till Lappland tur och retur. 

Genom att gässen och Nils jagas av antagonisten Smirre räv motiveras att de tar omvägar och 

inte flyger fågelvägen. På så sätt kan även Öland och Gotland besökas. Två barn finns med i 

ramberättelsen. Det är Åsa gåsapiga och hennes bror lille Mats som Nils känner. Han får flera 

tillfällen i berättelsen att vaka över dem och rädda deras liv. Berättelsen är en bildningsroman 

då Nils uppfostras genom olika livsläxor och äventyr av framför allt djuren. Han blir succesivt 

en bättre människa. Vildgässen skickar en förfrågan till hustomten som förtrollat Nils vad som 

krävs för att Nils ska bli människa igen. Svaret som så småningom Nils och läsarna får ta del 

av är att Nils ska föra Mårten gåskarl hem så han kan läggas på slaktbänken. Ett exempel på de 

moraliska dilemman som Nils ofta ställs inför i berättelsen. Med ett klassiskt sagogrepp löser 

Lagerlöf detta problem. Men då är sagan slut och Nils måste ta farväl av sina vänner vildgässen. 

I denna ram flätas berättelser, sagor och legender från olika landskap och miljöer in. Det är ett 

episodiskt berättande. 



Det sköna och goda mot det fula och onda i naturen  

I detta tema undersöks vilka roller och egenskaper naturen tillskrivs när den klassificeras som 

skön och god eller ful och ond, vad det säger oss om Lagerlöfs samtid och varför naturen 

gestaltas på just detta sätt.  

  

Det sköna och goda 

De fem exempel som jag har valt ut till detta tema har valts för att de väl representerar och 

exemplifierar Lagerlöfs beskrivningar i den omfattande romanen.  

 I beskrivningen av trandansen som avslutar det stora djurmötet på Kullaberg, i kapitlet ”Den 

stora trandansen på Kullaberg”, är skönhetsupplevelsen magisk. Det är den romantiska synen 

på den vilda naturen läsaren möter. Naturen är vild, vacker och härlig. Skönhetsupplevelsen är 

sublim. Vacker och nästan overklig på samma gång. Lagerlöf har byggt upp förväntningarna 

på trandansen i föregående kapitel. Nils skulle inte få vara med eftersom han på sätt och vis är 

människa men genom att han räddar Glimmingehus undan gråråttorna förtjänar han att 

närvara.19  

 

Och så kommo de gråa, skymningsklädda fåglarna med plymer i vingarna och rött fjädersmycke i nacken. […] 

Det var något underligt och främmande över deras dans.  Det var, som om gråa skuggor lekt en lek, som ögat 

knappast förmådde följa. Det var, som om de hade lärt den av dimmorna, som sväva fram över de ensliga 

mossarna. Det låg trolldom i den; alla som inte förr hade varit på Kullaberg, begrepo varför hela mötet bar 

namn efter tranornas dans. Det låg vildhet i den, men den känsla som den väckte, var ändå en ljuv längtan. 

Ingen tänkte mer på att strida. I stället ville alla, både de bevingade och de som inga vingar hade, höja sig 

oändligt, lyfta sig ovan skyarna, söka vad som fanns där bortom, lämna den tyngande kroppen, som drog ner 

mot jorden, och sväva bort mot det överjordiska. 20 

 

Den naturtrop som beskrivs är den vilda naturen. Det är det romantiska sättet att beskriva 

naturen som vild, skön och härlig. Den känsla som denna naturupplevelse väcker är längtan, en 

ljuv längtan. Den storslagna naturscenen är sublim, inte bara som naturbeskrivning utan även 

som andlig upplevelse. Längtan efter det överjordiska blir en övernaturlig upplevelse. 

Fjelkestam skriver att det sublima även kan gälla andlighet och moral.21 Även Lagerroth kallar 

                                                           
19 Lagerlöf (1906), s.66-79. 
20 Lagerlöf (1906), s.89. 
21 Fjelkestam, s.11-12. 
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denna scen ”sublimt tecknad”. 22 Naturen blir själva varandets totalitet som i den neoplatonska 

natursynen och samtidigt besjälad som i den metafysiska synen. Nils, som människa, blir en del 

av detta varande. Han (och läsaren) får vara med och uppleva och förundras över denna 

övernaturliga skönhet. Det som Lagerroth kallar estetisk verkningskraft verkar på läsaren, 

engagerar genom att väcka fantasin.23 

 En annan skönhetsupplevelse har Nils vid Vättern i kapitlet ”Från Taberg till Huskvarna”. 

Det är en vy från gåsryggen: 

 

Här såg landet ut, som om det skulle blivit utformat med största kärlek och omsorg. Åt det hållet syntes idel 

vackra berg, mjuka dalar och slingrande åar ända fram till den stora sjön Vättern., som låg isfri och skinande 

klar och lyste, som om den inte vore fylld med vatten, utan med blått ljus.   

Det var just Vättern, som gjorde det så vackert att se mot norr, därför att det såg ut, som om ett blått skimmer 

hade stigit upp från sjön och brett ut sig också över land. Lundar och höjder och taken och spirorna av 

Jönköpings stad, som skymtade fram på Vätternstranden, lågo omsvepta av ljust blått, som smekte ögat. Om 

det funnes länder i himmelen, skulle de väl också vara så där blåa, tänkte pojken och tyckte, att han hade fått 

en liten aning om hur det såg ut i paradiset.24 

 

Med denna flygbild refererar Lagerlöf till himlen, det överjordiska, och även denna naturbild 

är med Lagerroths ord (om trandansen) sublimt tecknad.25 Genom att flyga i denna vackra 

himmel och uppleva det sköna tänker Nils på himlen som han refererar till som paradiset.  Här 

är det inte den vilda naturen som beskrivs. Det vackra, det mjuka, det slingrande och så det blå 

ljuset från sjön målar upp en pastoral idyll. Silhuetten av en stad, Jönköping syns. I det följande 

stycket byter Lagerlöf perspektiv. Gässen är glada, de flyger ”uppå den blåa dalen” och det är 

den ”första riktigt vackra vårdagen.”26 Människor som är utomhus ser vildgässens fågelsträck 

och grips av frihetslängtan. Denna frihetslängtan blir en längtan, dels bort från vardagen, dels 

till en andlig frihet genom den dubbla anspelningen på himlen. Människorna på marken ropar 

till vildgässen: ”Vart ska ni fara?”.27Nils svarar dem. Det är olika kategorier av människor. 

Fabriksarbetare (som har lunchrast), konvalescenter på sjukhem och skolelever på väg till 

lektion.28 Nils svarar olika till de olika grupperna. Exempelvis: ” Dit där det varken finns hacka 

eller hammare/ dit där det varken finns sorg eller sjukdom/ dit, där det varken finns böcker eller 

                                                           
22 Lagerroth, s.295. 
23 Lagerroth, s.313. 
24 Lagerlöf (1906), s.206. 
25 Lagerroth, s.295. 
26 Lagerlöf (1906), s.206. 
27 Ibid. s.207. 
28 Ibid. 
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läxor.”29 Genom att först beskriva skönheten, det blåa ljuset från sjön, nämna himmelen, berätta 

om den första vårdagen och sedan beskriva gässens fågelsträck är läsaren helt införstådda med 

(känner själv) den frihetslängtan människorna på marken upplever. Lagerlöf använder sig av 

olika sinnesintryck när hon berättar. Det är allt det vackra Nils (och människorna på marken) 

ser och det är gässens glada kacklande.30 Alltsammans mynnar ut i en frihetslängtan. Denna 

längtan och det sköna som beskrivs känns igen från den romantiska synen på naturen även om 

det inte enbart är den vilda naturen som Lagerlöf tecknar här.31Av stereotyperna 

antropocentrisk, metafysisk eller neoplatonsk natursyn finns den metafysiska synen i den här 

skildringen. Gässen är inte bara transportörer. De är personer och i högsta grad besjälade. 

Skönheten kommer från det blå ljuset från sjön. Sjön blir till ett väsen som påverkar 

omgivningen genom ljuset. Landskapet är en pastoral idyll. Människorna arbetar med att 

kultivera det. Det är inte vilt men ändå beskrivet med romantikens ideal. Det blå ljuset från sjön 

och våren får människorna att längta bort i en frihetslängtan som är fysisk, de vill någon 

annanstans, och andlig i en längtan till paradiset. Det sköna och den längtan det väcker smälter 

ihop till en andlig upplevelse. Skönhetsupplevelsen blir sublim då den både är skön och 

andlig.32 

 När de flyger över Värmland, i kapitlet ”Skatten på skäret”, gör Nils reklam för att de ska 

följa med vildgässen utomlands med entusiasm som hos en entreprenör i resebranschen. Nils 

vill hellre vara pyssling resten av livet än bidra till Mårten gåskarls död. Mårten vet inte om 

tomtens villkor till Nils, att Nils människoblivande hänger ihop med att Mårten gåskarl förs till 

slaktbänken, och han längtar hem. Nils använder naturens skönhet som ett argument för fortsatt 

resa. ”Jag tror, att jag aldrig har sett jorden ligga så vacker under oss som idag, sade han. Sjöarna 

är av blått siden och stränderna som breda guldband.”33 När de kommer till Dalsland, i samma 

kapitel, är det åter naturens skönhet som beskrivs: 

 

Det tycktes finnas något i luften eller i vattnet, som höll kvar solljuset, också sedan solen hade sjunkit ner 

bakom åsarna. Strimmor av guld lekte på de blanka, mörka vattenytorna, och över marken dallrade ett ljust, 

blekrött skimmer, varur gulvita björkar, klarröda aspar och rödgula rönnar stucko upp.34 

 

                                                           
29 Ibid. ff. 
30 Ibid. 
31 Hansson, s.61-64. 
32 Fjelkestam, s.11-12. 
33 Lagerlöf (1907), s.424. 
34 Ibid. 
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Blått siden och guld är beskrivningar av naturens skönhet. Det ger sinnesintryck som sätter 

igång fantasin. Ljuset över vattnet återkommer igen. Även i denna skildring är det den 

romantiska synen på naturen som kommer fram. Naturen är en plats där människan kan 

återhämta sig. Det är en pastoral idyll som målas upp. Mårten Gåskarl är mer intresserad av 

nyttoaspekten på tillvaron: 

 

  Tycker du inte själv, Mårten gåskarl, att det blir svårt att aldrig mer få se något så grant? sade pojken. 

  Jag tycker bättre om att se de feta åkrarna på Söderslätt än de magra bergbackarna, svarade gåskarlen.35 

 

Mårten gåskarl får här representera en bondes perspektiv på jorden. Han är den som ser till 

nyttoaspekten av jorden. Det är den av människor kultiverade naturen som framhålls samtidigt 

som Nils framhåller den sköna och romantiskt vilda men inte så farliga eller ogästvänliga 

naturen. Lagerroth skriver att Lagerlöf i konflikten kristendom-naturmakter tar ställning för ”en 

etisk samhörighetskänsla med naturen.”36 Det är ett ställningstagande som märks i dessa 

exempel. 

 Lagerlöf visar sin naturromantiska syn i exemplen ovan. Naturen är skön, härlig, storslagen 

och har ofta en andlig dimension. Med ett språk rikt på sinnesintryck målar hon upp mycket 

vackra (närmast impressionistiska) tavlor. Skönhetsupplevelsen blir sublim i enlighet med 

tidens ideal.37 Det pastorala idealet som fanns vid den här tiden märks också tydligt i exemplen 

ovan. Mårten gåskarls bondeperspektiv är ett sådant pastoralt ideal. Den av människan 

kultiverade naturen är den vackraste. Kylhammar menar att ett pastoralt ideal i sig ”utgör en 

kritik av en moderniseringsprocess som förvandlat kulturen till en övercivilisation. Ett pastoralt 

ideal formulerar i stället villkoren för ett gott liv som ett liv närmare naturen och i termer av en 

kompromiss mellan natur och kultur”.38 Lagerlöf kritiserar inte modernitetsprocessen direkt 

men jag menar att hon gör det indirekt genom det pastorala idealet. 

  

Det fula och onda 

Genom att Lagerlöf använder sagans form kan hon låta kontrasterna vara mycket tydliga mellan 

det goda och det onda i naturen. I detta tema undersöks, genom fyra exempel, vad i naturen som 

får representera det fula, onda och skrämmande i berättelsen om Nils Holgersson. Vilken 

                                                           
35 Ibid.   
36 Lagerroth, s.257. 
37 Fjelkestam, s.13. 
38 Kylhammar,s.14. 
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naturtrop är det som beskrivs? Är det den klassiska, romantiska eller sublimt vilda naturen som 

beskrivs? Stereotyperna antropocentrisk, metafysisk och neoplatonsk världsbild kommer att 

diskuteras i relation till temat. 

 I en berättelse från Hälsingland får rovdjuren och naturväsendet skogsrået vara de onda 

varelserna som hotar tamdjuren och därigenom människan. Nils befinner sig på en fäbodvall i 

Hälsingland, i kapitlet ”En dag i Hälsingland”, där några människor roar sig med att berätta 

berättelser för varandra. Läsaren får på så sätt ta del av berättelsen om djurens nyårsnatt. Den 

handlar om prosten i Delsbo som en nyårsnatt för några hundra år sedan rider vilse i skogen. 

Hästen har ett eget ärende och det är bara för prosten att följa med. De kommer upp på 

Blacksåsen som är ett av de högsta bergen i Hälsingland. Alla djur, tamdjur som vilddjur är 

samlade som för att hålla ting. Rovdjuren beskrivs ingående. De är många och skrämmande. 

Vargarna i Hälsingland är några hundra. Lodjuren smyger omkring: ”styvbenta och klumpiga, 

lika stora, vanskapade kattor.”39 Det är björnar, rävar, järvar, mårdar och vesslor. De beskrivs 

som ”skönt skapade” men: ” hade en mera vild och blodtörstig uppsyn.”40 I mitten står 

skogsrået. De tama djuren får paradera framför skogsrået och vilddjuren. Skogsrået visar med 

en fackla vilka tamdjur som ska falla offer för vilddjuren under nästa år. De vilda djuren bryter 

ut i ett glatt rytande och det djur som fått sin dom skriker i dödsångest. När det blir 

prästgårdsdjurens tur att paradera framför skogsrået vänds facklan ner mot hästen. Prästen 

håller upp sin handbok med korset på. När ljuset från facklan träffar korset bryts magin. Alla 

försvinner utom prästen och hans häst.41 Det tycks som inget har hänt på ett plan och ändå har 

det hänt på ett för Lagerlöf typiskt sätt. Efter den här upplevelsen predikar prästen i Delsbo mot 

”rovdjursväldet” så ihärdigt att vargar och björnar utrotas i trakten.42  I den här berättelsen är 

djuren i naturen besjälade som i den metafysiska natursynen. Tamdjuren är hotade av rovdjuren 

och deras representant skogsrået. Att rovdjuren efter prästens ihärdiga predikan utrotas 

framställs som helt logiskt och moraliskt riktigt. Naturen är vild, hotfull och skrämmande. Det 

är inte någon plats för vila och återhämtning. Den borde undvikas. Rovdjuren utmålas som 

direkt onda. Det är den klassiska synen på den vilda naturen vi möter här.43 Berättelsen är 

arketypisk och har en spöklik undergångsstämning. Den är sublimt tecknad då den är 

                                                           
39 Lagerlöf (1907), s.281. 
40 Ibid. 
41 Ibid, s.284. 
42 Ibid, s.285. 
43 Hansson, s. 61-63 
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skrämmande, storslagen och overklig på samma gång.44 Lagerroth kommenterar den här 

berättelsen. Han menar att Lagerlöf gör en etisk differentiering av naturen vilket innebär en 

tydlig uppdelning i ont och gott.45 Jag menar att det stämmer. Det är inte bara 

motsatsförhållandet mellan rovdjur och tamdjur (de av människan kultiverade djuren) vi möter. 

Rovdjuren framställs som ondskans representanter med naturväsendet skogsrået som ledare. 

Lagerlöf värderar tydligt djuren i onda och goda. Efter den tydliga differentieringen framstår 

det som en god gärning att utrota alla vargar och björnar. 

 Förutom de demoniska rovdjuren är det mörker, kyla, is och förstening som Lagerlöf skildrar 

som ont och därmed fult. Det är inte bara i naturen som förstening och is representerar de 

destruktiva krafterna. När Lagerlöf skildrar sina karaktärers själsliv är is och förstening en 

beskrivning av destruktiva krafter. Ett exempel på detta är Marianne Sinclair i Gösta Berlings 

saga. Hon har ett drag av självkritik som hon själv tolkar som känslokyla. ”Isögonen” kallar 

hon det för. 46 

 Den uppdelade naturen kommer till en öppen konflikt i Nils dröm om kampen mellan solen 

och ”den store förstenaren” i kapitlet ”Västerbotten och Lappland”. I drömmen följer Nils med 

solen, växter, djur och människor från södra till norra Sverige för att strida mot den store 

förstenaren. De stannar alla när de når sin gräns i olika landskap. Till sist, på väg uppför ett 

högt berg, är det bara björken, tallen och granen kvar. Men när de når sin trädgräns stannar även 

de. Nu är det bara Nils och solen som ska möta trollet som kallas ”den store förstenaren.” De 

drabbar samman i en klyfta i berget. Trollet består av is, har hår av istappar och en mantel av 

snö. Hans följeslagare är tre svarta ulvar. När de öppnar sina gap väller det fram: vass köld, 

väsande nordan och svart mörker.47 Värme och ljus kämpar mot kyla och mörker. Det är 

återigen vargarna (ulvarna) som demoniseras. 

  Naturen är inte bara besjälad i den här berättelsen. Den är hela varandets totalitet som i den 

neoplatonska synen.48 Kampen mellan naturens onda och goda sidor blir mycket angelägen för 

allt levande då människor, djur, träd, och växter följer solen när hon drar norrut. Nils som 

människa har åskådarens roll i detta drama mellan urkrafter. Naturen är farlig och skrämmande 

när de mörka sidorna visar sig vilket är synsättet i den klassiska och sublima natursynen.49 

                                                           
44 Fjelkestam, s. 11-12. 
45 Lagerroth, s.295. 
46 Selma Lagerlöf,(Stockholm, 1984, [1891]), Gösta Berlins saga, s.135. 
47 Lagerlöf(1907), s.324. 
48 Soper, s.24f. 
49 Hansson,s.61-63. 
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 Inte fullt så dramatiskt men ändå skrämmande beskrivs Kolmårdsskogen i kapitlet ”Karrs 

och Gråfälls saga”: 

 

Andra skogar få vara rädda för människorna, men för Kolmården fingo människorna lov att vara rädda. Den 

var så mörk och tätvuxen, att jägare och risplockare gång på gång gingo vilse därinne och höllo på att förgås, 

innan de kunde arbeta sig ur snåren. Och för de resande, som måste färdas mellan Östergötland och Sörmland, 

var den rent livsfarlig. De fingo leta sig fram på smala djurstigar, för gränsfolket hade inte en gång makt till att 

hålla banad väg över skogen. […] men desto fler voro de, som halkade utför bråddjup eller redo ner i moras, 

som blevo plundrade av rövare eller jagade av vilddjur.50 

 

Här framställs naturens fysiska utformning som skrämmande och hotande för människan. Den 

okultiverade växtligheten är farlig och destruktiv. Om det är möjligt bör människan undvika 

denna natur vilket är ett uttryck för den klassiska eller sublima synen på den vilda naturen.  

Ett annat exempel på den skrämmande naturen är Nils första natt på resan i kapitlet ”Akka 

från Kebnekajse”. Det börjar med ett äventyr. Smirre räv rövar bort Akka från Kebnekajse men 

Nils befriar henne. Smirre förföljer Nils som räddar sig upp i ett träd där han stannar resten av 

natten med Smirre vaktande under trädet. Det är en prekär situation och Nils upplever naturens 

mörka sidor: 

 

Det var otroligt så kusligt det var att sitta så där nattetid ute i skogen. Han hade aldrig förr vetat vad det ville 

säga att det var natt. Det var, som om hela världen hade blivit förstenad och aldrig mer kunde komma till liv.51 

  

Även här använder sig Lagerlöf av bilden förstening som det mest skrämmande. Smirre räv är 

Nils och vildgässens ständige antagonist genom berättelsen. Men det är inte bara hans närvaro 

som skrämmer Nils. Naturen på natten skrämmer honom och att han är utlämnad åt den. Det är 

den vilda naturtropen i den klassiska natursynen som beskrivs här. Den vilda okultiverade 

naturen är farlig, skrämmande och hotar människan. Det är en plats som människan bör undvika 

om det går.52 I exemplen ovan är rovdjuren en del av den farliga och skrämmande naturen. 

Vargar och i viss mån rävar är rovdjur som Lagerlöf demoniserar i denna berättelse. 

Huvudfienden Smirre räv tycks ha magiska krafter eftersom han jagar Nils och vildgässen 

genom halva Sverige innan han till sist hamnar på Skansen. Trots att han är ett blodtörstigt 

rovdjur önskar Nils (och Lagerlöf) Smirre ett bättre öde. Nils ordnar så att Smirre får komma 

                                                           
50 Lagerlöf, (1907), s.2f. 
51 Lagerlöf, (1906), s.39f. 
52 Hansson, s.61-63. 
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till en ö.53 Det ondas princip i naturen representeras i berättelsen av rovdjur, mörker, kyla, vild 

natur och så av det som Lagerlöf kallar ”förstening”.  

 

                                                           
53 Lagerlöf, (1907), s.329. 



Balans och obalans i naturen 

I detta tema undersöks hur balans och obalans i naturen beskrivs. Med det ideala begreppet 

balans i naturen menar jag att naturens kretslopp fungerar harmoniskt och att alla leden i 

näringskedjan finns. I ett ekosystem som är i balans tar naturen själv hand om vad den 

producerar. Med obalans i naturen menar jag det motsatta. Något har stört kretsloppet eller 

näringskedjan och detta leder till problem för naturen, djuren och människorna. 

 

Balans i naturen 

Under slutet av 1800-talet förändrades livet då industrialismen gjorde att många människor 

började leva i urbana miljöer och arbeta i fabriker. Naturen uppvärderades av författare och 

konstnärer. Ett liv i eller åtminstone närmare naturen idealiserades. Med idealet primitivistisk 

civilisationskritik formulerades en längtan tillbaka till naturtillståndet. Till ett liv före 

civilisationen. Med pastorala ideal, förespråkades i kulturdebatten ett liv närmare naturen. Den 

kultiverade naturen skulle skapa en syntes mellan natur och kultur. Den kulturella 

primitivismen har en gemensam kärna med det pastorala idealet men går steget längre i 

civilisationskritik. Den såg den primitiva kulturen hos samtida primitiva folkslag som idealet. 

54  

 I de följande två exemplen undersöks hur Lagerlöf beskriver balans i naturen och om idealet 

kan sägas vara pastoralt eller primitivt.  

 I huvudfabeln berättas hur Nils i sitt liv hemma på gården i Västra Vämmenhög varit 

utstuderat elak mot alla djur och en plåga för hela sin omgivning. Han blir genom förvandlingen 

och resan utkastad i naturen. Där inser han sin plats i näringskedjan. Första kvällen äter han ett 

övervintrat lingon och rå fisk. Lite senare på natten är han Smirre rävs tilltänkta byte och får 

rädda sig upp i ett träd.55Som människa hemma på gården har Nils kunnat distansera sig från 

djur och natur. Han har kunnat vara både elak, lat och ansvarslös. Efter förvandlingen är han 

utkastad i naturen. Han äter det som finns men kan även ätas då han är ett potentiellt byte för 

en del djur. Genom att erfara sin plats i näringskedjan uppfostras Nils. Det är en smärtsam 

upplevelse men i det långa loppet mycket nyttig för Nils. 

 En parallellhistoria till Nils historia finns i kapitlet ”Hos Lapparna”. Samepojken Aslak 

berättar för Åsa gåsapiga om en svensk flicka som tvingas leva som en same tillsammans med 

                                                           
54 Kylhammar, s.14. 
55 Lagerlöf, (1907), s.39. 
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en samepojke. Alla deras anhöriga har dött. De följer renarna och tar vad de behöver i naturen. 

Efter ett år kan hon inte tänka sig något annat liv: 

 

Jag har nu levat Samefolkets liv i nära ett år,sade flickan. Inte kan jag vända tillbaka till mitt folk och leva i 

trånga bostäder, sedan jag länge vandrat fri på fjället och i skogen. Jaga inte bort mig, utan låt mig stanna här! 

Ert sätt att leva är bättre än vårt.56 

 

Ett liv i balans med naturen där människan har sin plats framställs som det optimala livet. 

Pojken och flickan tar vad de behöver för sin överlevnad men inte mer. De blir en del i 

ekosystemet. De lever i det som Kylhammar betecknar naturtillståndet så som livet var innan 

civilisationen.57 I dessa båda exempel är idealet kulturell primitivism. Frihetskänslan som 

berörts i temat Det sköna finns också här. Det är en frihet från det civiliserade samhället och en 

frihet till tanke- och känsloutrymme. 

 

Obalans i naturen 

För att se hur balansen i naturen skildras blir det intressant att analysera hur det motsatta, 

obalansen, skildras.  

 I berättelsen finns det vid några tillfällen djurgrupper som inte följer sitt naturliga 

levnadssätt. De spårar ur och börjar leva vad Lagerlöf kallar rövarliv. Kråkorna i Småland, i 

kapitlet ”Kråkorna” är ett exempel. De har valt att ändra sitt vanliga beteende och blivit 

djurvärldens terrorister. Lagerlöf förklarar: 

 

Det finns hela kråkfolk, som föra ett hederligt liv, det vill säga, att de bara äta frön, maskar, larver och redan 

döda djur, och det finns andra, som föra att riktigt rövarliv, som kasta sig över ungharar och småfåglar och 

plundra vartenda fågelbo de få syn på.58 

 

 Antagonisten Smirre räv får kråkorna att kidnappa Nils. Han får höra hur kråkorna skryter om 

sina bedrifter och han blir mycket upprörd. Av vildgässen har han fått lära sig hur man ska 

uppföra sig: ” Jag tycker ni borde skämmas för att tala om all er elakhet […] Ni måtte ha en 

dålig hövding, som låter er röva och mörda på det där sättet. Ni borde allt börja på ett annat 

liv,”59 

                                                           
56 Lagerlöf, (1907), s.363. 
57 Kylhammar, s.14. 
58 Lagerlöf,(1906), s.175. 
59 Ibid. s.185. 
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  Om man läser berättelsen om kråkorna allegoriskt så berättar den hur fel det är när människor 

bedriver rovdrift på naturen. Nils har efter tre veckor hos vildgässen förstått detta och säger 

ifrån. 

 Med ”Karrs och Gråfälls saga” i kapitlet med samma namn berättar Lagerlöf vad som händer 

om man stör näringskedjan. Upptakten är att snoken Hjälplös vill hämnas på alla älgar efter att 

älgen Gråfäll av misstag dödat hans snokhona. Han låtsas vara bekymrad över fjärilsfolket 

Nunnorna och får alla fåglar som normalt äter deras larver att lova att inte äta dem. När 

Nunnefjärilarna inte har några fiender förökar de sig, de äter granbarr och hotar efter några år 

granskogen. Snoken lovar att sända en sjukdom över Nunnefjärilarna om älgen ger sig av från 

skogen. För skogens skull ger sig Gråfäll av. Fjärilslarverna får en sjukdom och dör. Berättelsen 

återberättas av Bataki, korpen för Nils. Lagerlöf låter dem reflektera över huruvida snoken 

verkligen kunde sända en sjukdom på larverna. ”Kanske han visste att de brukade bli sjuka på 

det sättet, sade Bataki.60 Lagerlöf visar vilka katastrofala följder det kan bli när inte alla leden 

i näringskedjan fungerar. Lagerroth resonerar med Ahlström om Nunnekriget:” Det är […] 

Guds straffdom, som gör sig gällande i sekulariserad djurskyddsform, […] Nemesis samarbetar 

med naturlagarna” menar Ahlström.61 Lagerroth anser att den ”etiska differentieringen av 

naturens olika företeelser” stämmer överens med olika sidor hos människan. 62 Naturen är 

besjälad som i den metafysiska synen men även den neoplatonska synen stämmer där naturen 

är varandets totalitet.63 Ahlström menar att Lagerlöfs naturuppfattning är ”halvt animistisk utan 

att göra avsteg från den biologiska sannolikhetens lagar.”64 Jag menar att Lagerlöf dessutom 

visar hur viktig balansen i naturen är när hon skildrar vad som händer när ett led i näringskedjan 

inte fungerar. 

 I berättelsen om Tåkern berättar Lagerlöf hur fågelsjön hotas av människornas planer på att 

torrlägga sjön för att få fin åkermark. Hunden Ceasar (som förstår människornas språk)berättar 

för gräsanden Jarro att fågelsjön är hotad.65 Här visar Lagerlöf hur allt i naturen hör samman i 

ett kretslopp. Människan är en viktig del av kretsloppet med ett stort ansvar att värna naturen. 

Det är den neoplatonska synen där man ser naturen som själva varandets totalitet. 

 När Nils räddar sin ärkefiende Smirre räv från fångenskapen på Skansen är det obalansen i 

naturen som kommer till hans hjälp. En man kommer till Skansen för att köpa rävar till en ö där 
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alla rävar utrotats. Nu håller råttorna på att ta över ön och människorna förstår att de behöver 

några rävar.66 Råttorna översvämmar ön när deras fiender rävarna är borta på samma sätt som 

Nunnefjärilarna översvämmar granskogen när de inte har några fiender. Ett led i näringskedjan 

är borta och då uppstår obalans i naturen. 

 

  

                                                           
66 Lagerlöf, (1907), s.329. 



Natur och kultur/ civilisation 

Under 1880 och -90 talet pågick i Sverige en samhällsdebatt där många konstnärer och 

författare kritiserade industrialismen och dess verkningar. Fabriker och urbana miljöer 

diskuterades. Tekniken ifrågasattes och ett liv på landet eller i varje fall närmare naturen 

uppvärderades.67Natur- och landsbygdsromantik blev ideal när det tidigare sättet att leva tycktes 

hotat eller inte så självklart längre. I detta tema diskuteras civilisationskritiken i Nils 

Holgersson. Om den alls finns och hur den i så fall ser ut. 

 I kapitlet om järnverket behandlas motsättningen mellan människor och djur.68 Det är 

björnarna i Västmanlands bergslager som trängs undan av gruvdriften. En häftig vindstöt gör 

att Nils kastas av gåskarlens rygg och ramlar rakt ner i ett ide. Där bor en björnfamilj. 

Björnungarna tar Nils till fånga och på natten får han höra ett samtal mellan björnfar och 

björnmor. De diskuterar att de måste bort från bergslagen på grund av gruvdriften. Björnfar har 

varit på en vandring i Värmland för att se om björnarna skulle kunna ge sig av dit men där hade 

alla björnar gett sig av.  

 

Jag tror, att människorna vill bli ensamma på jorden, sade björnmor. […] Jag undrar just vart vi ska kunna 

flytta för att få vara ifred.69 

 

Motsättningen ökar när björnfar tar med Nils till järnverket för att han ska tända eld på det. Nils 

vägrar. Björnfar förklarar för Nils att björnarna inte står ut att leva där ”bullerverket” finns.70 

Björnfar tar med Nils (och läsaren) på en guidad tur på järnverket med en lektion i järnutvinning 

och smide. Björnfars ultimatum till Nils är att sätta eld på järnverket eller dö. Nils överväger på 

flera sidor men han kan inte förmå sig att förstöra bruket. ”[M]en så mycket visste han, att han 

inte ville göra något mot järnet, som var en så god hjälp för rik och fattig, och som gav bröd åt 

så många människor i detta land.”71 I detta prekära läge smyger en man med gevär fram för att 

skjuta björnen och Nils får tillfälle att rädda livet på björnfar. Med en för Lagerlöf typisk 

vändning låter hon Nils ta ställning både för civilisationen (järnverket) och för djuren (björnfar). 

Lagerlöf diskuterar problemet att djuren trängs tillbaka när bruk och järnverk drivs. Hon låter 

björnarna berätta från sitt perspektiv och visar på problemet. Den skarpaste civilisationskritiken 
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i episoden är björnmors uttalande: ”Jag tror, att människorna vill bli ensamma på jorden.”72  

Den slutliga sensmoralen i den här episoden blir ändå ett ställningstagande för järnverket. 

Edström menar att Lagerlöf här skildrar ”industrialismen utan förbehåll.”73 Men genom att låta 

björnarna berätta om problemet från sitt perspektiv visar hon tydligt industrialismens negativa 

konsekvenser. 

 I barntidningen Jultomten publicerades 1912 berättelsen ”Slåtterkarlarna på Ekolsund”. En 

berättelse där Lagerlöf är skarp i sin teknik/civilisationskritik. Berättelsen skildrar hur 

uppfinnaren Kristoffer Polhem konstruerar robotar som utför skördearbetet vilket slutar i 

katastrof eftersom det inte finns något sätt att få stopp på maskinerna. Edström menar att 

sensmoralen i den berättelsen har en tydligare civilisationskritik än sensmoralen i berättelsen 

om järnverket.74 Jag håller med om det men anser att Lagerlöf genom att låta björnarna berätta 

från sitt perspektiv diskuterar och tydligt visar på problemet med att industrialismen tränger 

undan de vilda djuren och påverkar miljön. 

 I exemplet där gässen flyger från Taberg till Huskvarna över gruvor, fabriker, sjukhem och 

en skola, som även finns med i temat det sköna, beskriver Lagerlöf arbetarnas, de sjukas och 

elevernas frihetslängtan. Det är den första vackra vårdagen och fågelsträcket med de kacklande 

vildgässen får de arbetande (och de sjuka) att längta bort. Arbetarna är gruvarbetare, 

pappersbruksarbetare och skolelever. De ropar till gässen:” Vart ska ni fara?” och Nils svarar: 

” Dit där det varken finns hacka eller hammare.”, ” Dit där det varken finns maskiner eller 

ångpannor”, ” Till det landet där det varken behövs ljus eller tändstickor.” och så då skolbarnen: 

”Dit, där det varken finns böcker eller läxor,”75 När människorna ropar: Ta oss med!” svarar 

Nils alla vuxna:” Inte i år”, men barnen svarar han: ”Inte i år, men till året!”76 Denna 

frihetslängtan är en längtan bort från civilisationen och från det tunga, smutsiga och enformiga 

arbetet i gruvan eller fabriken men även från skolarbetet. Det är en längtan som påminner om 

romantikens längtan som den kunde uttryckas i poesin. Att Lagerlöf låter skolbarnen i 

berättelsen längta bort från skolan i en läsebok för skolan var anmärkningsvärt och provocerade 

många. Pedagoger som kritiserade Nils Holgersson ansåg det inte lämpligt att skolbarnen skulle 

lockas att drömma sig bort.77 Lagerroth skriver att Lagerlöf alltid lät de estetiska synpunkterna 
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vara avgörande och arbetade självständigt med olika synvinklar och perspektiv.78 I det för 

samtiden provocerande avsnittet med skolbarnen som vill följa med fågelsträcket visar Lagerlöf 

både mod och självständighet. 

 Edström menar att Lagerlöf i Nils Holgersson ”skildrar industrialismen utan förbehåll.”79 

I exemplet med människorna som längtar bort från det slitsamma arbetet i gruvan och fabrikerna 

vågar hon sig ändå på en kritik när hon visar hur arbetarna kan längta bort från det tråkiga och 

monotona slitet. Kylhammar skriver hur Strindberg ville hitta ett alternativ till industrialismen 

som han såg som en urartad kultur som inte gav människorna tanke och känsla utrymme. 

Heidenstam, som Kylhammar beskriver som livsglädjens diktare, skildras som en pessimistisk 

civilisationskritiker, som ser ”drömmen om det goda livet lösas upp i intet av verklighetens 

opersonliga krafter.”80 Lagerlöfs längtande arbetare är fast i ett krävande industriarbete. Jag 

menar att Lagerlöf likaväl som Strindberg eller Heidenstam skildrar industrialismen negativt. 

Den längtan som det bortflyende fågelsträcket väcker kan vara en längtan efter tanke och 

känsloutrymme. 

 

                                                           
78 Lagerroth, s.257. 
79 Edström, s.59. 
80 Kylhammar, s.202. 



Djur och människor 

I detta sista tema undersöks hur djuren gestaltas i berättelsen och hur människans ansvar för 

djur och natur ser ut. Den dualism som finns i berättelsen gäller naturen och i allra högsta grad 

djuren i naturen. Genom att Lagerlöf använder sagans form kan hon ta ut svängarna. 

Kontrasterna mellan de goda och onda djuren blir mycket tydliga. Detta tema är därför uppdelat 

i två underavdelningar: De goda djuren och De onda djuren. Människans ansvar diskuteras i 

båda underavdelningarna. 

 

De goda djuren 

I denna del av temat undersöks vilka djur som representerar det goda.  

 Alla djur i berättelsen är djur men har mänskliga egenskaper och attityder. Deras miljö är 

autentisk. Sagans form gör berättelsen dubbeltydig. Den kan dels läsas som en allegori dels som 

en saga om djur. Lagerlöf var inspirerad av Kiplings djurskildringar och djuren i berättelsen får 

representera och presentera olika delar av Sverige.81 Miljöerna berättas fram ur sagor om djur. 

Djuren blir karaktärsdjur som representerar sin miljö. Med ett sådant berättande utgår 

stereotypen antropocentrisk världsbild. Naturen är aldrig bara en kuliss. Metafysisk blir den 

genom att djuren är besjälade men även neoplatonsk när naturen tillsammans med människan 

blir varandets totalitet. Natursynen romantisk, klassisk och sublim diskuteras. De exempel som 

följer är från huvudfabeln som går genom hela berättelsen. 

 ”All myt och dikt har alltid älskat fåglar”, skriver Edström.”82 Och det är påfallande ofta 

fåglar som får representera och presentera olika landskap och miljöer. Det är exempelvis Jarro 

gräsanden som berättar om Tåkern, det är Gorgo, örnen, som presenterar Lappland, och storken 

herr Eberhart bor på taket till Glimmingehus. Det är han som hjälper Nils i kampen mot 

gråråttorna. 

 Vildgässen är det främmande folk som Nils och gåskarlen reser och lever tillsammans med. 

De har en sträng ledare, Akka från Kebnekajse. Hon är från början skeptisk till Nils och Mårten 

gåsakarls medverkan på resan. Genom olika goda gärningar förvärvar Nils sakta Akkas 

förtroende och gillande. Hon blir hans mentor men fungerar även som modersfigur för Nils. 

Edström menar att Akkas kvinnliga ledarskap balanserar upp all övrig patriarkal struktur som 

finns i berättelsen.83 ”Det är så, att vi har råkat ut för ett morskt gåsfolk, som föraktar all 
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tamfågel.” säger Mårten gåskarl till Nils i kapitlet ”Akka från Kebnekajse”.84 Gässen är stränga, 

har bestämda regler för sitt liv och det tar tid att vinna deras gillande. Att Nils och gåskarlen får 

följa med beror på att Nils som första goda gärning räddar Akka undan Smirre räv.85 När Nils 

kidnappas av kråkorna (i kapitlet ”Kråkorna”), som nämns i exemplet i temat balans och 

obalans i naturen, konfronteras han med deras rövarfasoner vilket är motsatsen till vad fått han 

lära sig hos vildgässen. Trots att han är i underläge säger han till dem att de lever fel.86 När Nils 

efter att han varit skild från vildgässen träffar Akka igen i Lappland (i kapitlet ”Västerbotten 

och Lappland”) berättar han om sina äventyr för henne. Det är viktigt för honom att få hennes 

godkännande. Han berättar om hur han befriat deras fiende Smirre räv och är orolig för vad hon 

ska tycka om det. ”Vad säger ni om detta, mor Akka? Var det handlat efter ert sinne?”, frågade 

Nils. ”Det var handlat så, att jag skulle velat göra det själv sade förargåsen.”87 Akka blir mycket 

mån om Nils. Det är hon som skickar bud till tomten som förvandlat Nils och förhandlar med 

honom för att han ska häva Nils förvandling.  

 Mårten gåskarl träffar vildgåshonan Dunfin på Öland, han uppvaktar henne och de blir ett 

par. ”Hon hade det vackraste lilla huvud, fjäderskruden var som mjukt siden, och ögonen voro 

milda och bedjande. […] Vattendropparna lågo som pärlstänk på hennes sidenskiftande fjädrar, 

och Tummetott tänkte återigen, att hon var en riktig prinsessa”.88 Det här är berättelsens enda 

kärlekshistoria och Lagerlöf beskriver den vackra vildgåshonan skönhet i lika poetiska ordalag 

som någon av kvinnorna kring Gösta Berling. Här finns den romantiska natursynen på den vilda 

naturen. Naturen är skön, vild och härlig. 

 Om Akka är den starka kvinnliga ledaren och modersgestalten är Dunfin den unga vackra 

kvinnan. Korpen Bataki är den som visar Nils Uppsala. Han är mer intellektuell och som korp 

den ”lärdaste av fåglar”. Även han blir en sorts mentor för Nils. Bataki blir en av många 

sekundära berättarröster i berättelsen. 

Akkas slutreplik i berättelsen (i kapitlet ”Hos Holger Nilssons”) är ett tidlöst budskap från djur 

till människa:  

 

Om du lärt dig något gott hos oss, Tummetott, så kanske du inte tycker, att människorna bör vara ensamma på 

jorden,[…] Tänk på att ni har ett stort land och att ni nog kunde ha råd att lämna några nakna skär och grunda 

sjöar och sumpiga mossar och några öde fjäll och avlägsna skogar åt oss fattig djur, där vi finge vara ifred! I 
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all min tid har jag varit jagad och förföljd. Det vore gott att veta, att det funnes en fristad också för en sådan 

som jag.89 

 

Denna vädjan passar även in i temat Natur och kultur och i temat Balans och obalans i naturen. 

Edström hävdar att hela berättelsen ”andas beundran för fåglarnas förmåga att överleva under 

karga omständigheter” och att Akkas uppmaning vill skaka om läsarna och mana till ansvar.90 

Jag instämmer med Edström och menar att Lagerlöf här tar ställning för ett ekologiskt tänkande 

som innefattar såväl djur som naturskydd. Med ett modernt språkbruk är det en proklamation 

för en hållbar livsstil. 

 

De onda djuren 

I detta undertema analyseras natursyn och världsbild i beskrivningen av de djur som beskrivs 

som onda. 

 Genom sagans form finns möjligheten att göra en tydlig distinktion mellan det goda och det 

onda vilket Lagerlöf gör. De onda djuren är demoniska i sin ondska. Mörker, kyla, is och 

”förstening” representerar ondska i naturen och bland djuren är det framförallt rovdjuren som 

är de onda. Men även andra djurarter kan spåra ur och avvika från sitt riktiga levnadssätt som i 

exemplet med kråkorna (i kapitlet” Kråkorna”) i temat Balans och obalans i naturen. Edström 

skriver att Lagerlöf gör en storslagen gestaltning av djurens demoni.91 Nog är det storslaget när 

tamdjuren får paradera framför rovdjuren och skogsrået i Djurens nyårsnatt (i kapitlet” En dag 

i Hälsingland”) och väldigt grymt.92 Här är det den klassiska synen på den vilda naturen som 

gestaltas. Rovdjuren gör naturen till en farlig plats som människan gör bäst i att undvika. Det 

storslagna i scenen är sublimt enligt tidens estetiska ideal. Det sublima är både ett andligt och 

estetiskt begrepp enligt Fjelkestam.93 De onda djuren i den skrämmande scenen ger en 

skräckupplevelse av ondska för läsaren. Prästens upplevelse av rovdjuren får honom att starta 

krig mot alla vargar och björnar. Det blir så framgångsrikt att de utrotas. Något som Lagerlöf 

framställer som riktigt och bra.94 Människans ansvar är att hon ska skydda tamdjuren även om 

det innebär att rovdjuren utrotas. 
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 Vildgässens liv är hårt och de utsätts hela tiden för faror. På sin färd över havet från Öland 

(i kapitlet” Lilla Karlsön”) flyger de nära havsytan och blir attackerade av sälar. Det fick 

Lagerlöf kritik för från zoologer som menade att sälar aldrig skulle göra något sådant. En av de 

kritikerna var professor Einar Lönnberg som gav Lagerlöf underkänt på en hel del 

djurbeskrivningar.95 I djurens nyårsnatt beskrivs lodjuren smyga omkring” styvbenta och 

klumpiga lika stora vanskapade kattor”.96 Denna beskrivning säger mer om Lagerlöfs 

rovdjurshat än lodjurs faktiska rörelsemönster.  

  Det rovdjur som Lagerlöf ofta demoniserar är vargen. Redan i Gösta Berlings saga gestaltas 

vargen som mycket farlig. En vargflock jagar Gösta Berling och Anna Stjärnhöks släde i en 

klassisk scen.97  

 Antagonisten Smirre räv jagar Nils och vildgässen över halva Sverige på ett för rävar 

otypiskt sätt. Han tycks ha magiska krafter då han kan förflytta sig över enorma ytor. Nordlund 

menar att Smirre räv är ”den onda principen”.98 Jag instämmer helt och menar att denna 

gestaltning av ondska även omfattar vargarna. Både Smirre räv och vargen är symboler vilket 

inte hindrar att Lagerlöf genomgående uttrycker ett genuint rovdjurshat. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att granska hur naturen, djuren och människans ansvar 

gestaltas utifrån ett ekokritiskt perspektiv i Nils Holgerssons underbara resa för att sedan kunna 

diskutera hur detta kan förstås i tidens kontext med modern civilisationskritik och 

naturromantik. Nedan sammanfattas och diskuteras resultaten från analysen och kopplas till 

frågeställningarna: Hur beskrivs naturen? Vilka roller och egenskaper tillskrivs den? Hur 

beskrivs djuren? Vilka roller och egenskaper tillskrivs de? Samt hur skildras och kommenteras 

människans påverkan på och ansvar för djuren och miljön? 

 Naturen beskrivs på många olika sätt i denna omfattande roman men den är alltid besjälad 

och aldrig reducerad till kuliss. Den odräglige Nils Holgersson uppfostras genom att han slängs 

ut i naturen utan möjlighet att distansera sig. Det ekologiska systemet kan i sig inte vilja något 

moraliskt, bara ge de bestämda förutsättningarna, men det kan däremot djuren i berättelsen. 

Exempelvis har vildgässen strikta regler och en tydlig uppfattning om moral. Nils tillägnar sig 

succesivt deras moral vilket är ett av många spänningsmoment i huvudfabeln. Berättelsen kan 

läsas både som en allegori och en berättelse om djur. Med denna dubbelhet kan sagans moral 

blandas med naturvetenskapliga fakta. Enligt Himmerlöv framställs naturen som en aktör i 

Gösta Berlings saga. 99I Nils Holgerssons underbara resa är det inte naturen som agerar men 

det gör däremot djuren. 

 Människans påverkan på och ansvar för djur och natur beskrivs och kommenteras på olika 

sätt i berättelsen. När Lagerlöf låter Nils rädda Smirre räv från ett liv i fångenskap på Skansen, 

i kapitlet ”Västerbotten och Lappland”, berättar hon dels vad hon anser om den konstgjorda 

miljön med djur i fångenskap på Skansen och dels vad som händer i ett ekosystem (en ö) när 

ett led i näringskedjan försvinner. Rävarna har utrotats och nu översvämmar råttorna ön. Det är 

människornas ansvar att återställa balansen. Ansvaret för djur och natur ser lite olika ut i olika 

situationer. I berättelsen om djurens nyårsnatt, i kapitlet” En dag i Hälsingland”, framställs det 

som att ansvaret för tamdjuren är det primära ansvaret. Tamdjuren hotas av rovdjuren och därför 

framställs det som moraliskt riktigt att utrota alla björnar och vargar. Människans ansvar för 

helheten i naturen är dock det genomgripande temat. Akkas slutreplik i boken är en maning från 

djur till människa att värna djur och natur. 

   Naturen framställs naturromantiskt och samhällsutvecklingen diskuteras med 

civilisationskritiska ideal i enlighet med tidens debatt. Den romantiska och den klassiska 
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natursynen finns väl representerad liksom den sublima naturtropen beroende på vad Lagerlöf 

vill att naturen ska förmedla. Den sublima naturen har även en andlig dimension vilket kan vara 

både på ont och gott. Trandansen blir en upplevelse av skönhet och andlighet med en längtan 

bort. Den sublima naturen kan även vara skrämmande och storslagen som i den grymma 

berättelsen om djurens nyårsnatt. Där är det de onda krafterna som verkar men som övervinns 

av de goda. Andlighet förknippas ofta med längtan som i exemplet när gässen flyger över 

fabriker och skolor, då människorna ropar till vildgässen och Nils svarar, i kapitlet ”Från Taberg 

till Huskvarna”. Den frihetslängtan som arbetarna och skolbarnen ger uttryck för här fick 

Lagerlöf kritik för i samtiden. Var det meningen att barnen skulle sitta och drömma sig bort i 

skolbänken?100 Kylhammar skriver att Strindberg ville hitta ett alternativ till den monotona 

industrialismen.101 Lagerlöfs skildring av frihetslängtan ser jag som ett bidrag i den debatten. 

Hon diskuterar industrialism och längtan bort från skolan (!) på ett modernt sätt i en läsebok för 

skolbarn vilket visar på både mod och integritet. 

 Pastoralen är ett ideal som ofta förekommer i läseboken. Den av människan kultiverade 

naturen är en skön och en härlig plats att vara på. Men även idealet kulturell primitivism 

förekommer i flera exempel. Förhärligandet av samefolkets liv i exemplet från temat Balans i 

naturen (i kapitlet ”Hos lapparna”) är ett sådant exempel.  Samepojken och flickan lever i och 

av naturen i det som Kylhammar betecknar som naturtillståndet som livet tedde sig före 

civilisationen.102 Samerna är det naturfolk som representerar det ursprungliga och idealiserade 

levnadssättet enligt detta ideal. I detta exempel finns även en frihetslängtan. Efter att ha levat i 

naturtillståndet i ett år kan flickan inte tänka sig något annat sätt att leva. Friheten på fjället är 

mycket mer värd än civilisationens bekvämlighet. Det är en frihet från civilisationens tvång 

med industrialismens tunga arbete och skolans läxor till naturens storslagna skönhet enligt ett 

civilisationskritiskt ideal. Lagerlöf diskuterar modernitet med skolbarnen genom att använda 

sig av sagans starka bilder. Edström menar att Lagerlöf i Nils Holgerssons underbara resa 

skildrar industrialismen utan förbehåll.103 Men i berättelsen om järnverket låter hon björnarna 

komma till tals och berätta om hur de trängs undan av gruvdriften. Jag anser att det finns en 

tydlig civilisationskritik i denna episod. Det är intressant att det är björnmor som får ifrågasätta 

om människorna vill bli ensamma på jorden. Björnar räknas annars till rovdjur i berättelsen, i 

exempelvis djurens nyårsnatt, och rovdjur demoniseras ofta i Nils Holgerssons underbara resa. 

                                                           
100 Undrade en del kritiska pedagoger. Edström, s.58. 
101 Kylhammar, s.202. 
102 Kylhammar, s.14. 
103 Edström, s.59. 
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Att Lagerlöf låter björnarna ge sitt perspektiv ger en nyanserad bild av dessa. Nils och 

vildgässens antagonist Smirre räv och samtliga vargar i berättelsen demoniseras på ett sådant 

sätt att de framstår som ondskans symboler mer än verkliga rävar och vargar. 

 Med sin romantiska natursyn, ibland sublimt gestaltad, diskuterar Lagerlöf natur och moral 

med sina läsare på ett livsbejakande sätt. Hennes kritik av industrialism och civilisation var 

modern när boken skrevs i det tidiga 1900-talet. Den kritiken är högst aktuell idag. 

I litteraturen finns möjligheten att problematisera vår livsstil. Lagerlöf gör detta i Nils 

Holgerssons underbara resa genom storslagna naturbeskrivningar och spännande äventyr.  
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