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1.1 INLEDNING  

Selma Lagerlöfs (1858–1940) debutverk Gösta Berlings saga från 1891 är en mångskiftande 

och gåtfull roman som har analyserats och diskuterats många gånger och med många olika 

utgångspunkter.  Romanen innehåller en säregen blandning av fantasi och verklighet, av saga 

och realism, av tro och natur som driver fram handlingen. Just naturen och landskapets roll i 

berättelsen är två områden som har ägnats mycket forskning, liksom andliga och religiösa 

teman. Det gäller både för Gösta Berlings saga och för Selma Lagerlöfs författarskap i stort.  

Tidigare forskning har visat på en komplex bild av Lagerlöfs egna teologiska och andliga 

intressen och övertygelser som på olika vis kommer fram i hennes författarskap, samt den 

framträdande roll som naturen har i hennes verk, både symboliskt, som en bakgrundskuliss 

och som en karaktär med en egen drivkraft i berättelserna. 
1
  

   Flera analyser av Lagerlöfs verk har pekat på en animerad och moralisk natur, en gudomlig 

eller övernaturlig kraft och en relation mellan natur och andlighet som skapar förutsättningar i 

och för intrigen i verken. 
2
 I forskningen kring relationen mellan natur och andlighet är Erland 

Lagerroths Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson ett viktigt arbete. 

Lagerroth visar på hur en gudomlig kraft styr över naturen i Gösta Berlings saga, och han 

menar att naturen styrs av en etisk medvetenhet som dels ligger hos Gud, dels hos naturen 

själv. 
3
 Lagerroth pekar på bibliska kopplingar till naturens roll i Gösta Berlings saga, och han 

uppfattar i mycket relationen mellan natur och andlighet som harmoniserad. 
4
 Men i Gösta 

Berlings saga kan också skönjas en spänning mellan natur och andlighet, och lika mycket som 

natur och andlighet kan spela med varandra kan de spela mot varandra. Denna undersökning 

visar hur just spänningen mellan naturen och det andliga i Gösta Berlings saga visar på vilka 

krafter som styr skeendena i romanen och hur dessa krafter, kopplade till natur och andlighet, 

formar den brokiga och rika berättelse som är Gösta Berlings saga.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur temat andlighet och temat natur fungerar i 

Selma Lagerlöfs debutverk Gösta Berlings saga från 1891. Andlighet innefattar här både 

                                                           
1
 Gunnel Weidel (1964), Helgon och gengångare. Gestaltning av kärlek och rättvisa i Selma Lagerlöfs diktning. 

Diss. Lund: 1964, sid. 244.  
2
 Se t.ex. Margareta Brandby-Cöster (2001), Att uppfatta allt mänskligt. Underströmmar av luthersk 

livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap.  Diss. Karlstad: Univ., 2002; Vivi Edström (1960), Livets stigar. 

Tiden, handlingen och livskänslan i Gösta Berlings saga. Diss. Göteborg: Univ; Erland Lagerroth (1958), 

Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson. Diss. Stockholm: Högsk.; Weidel (1964).  
3
 Lagerroth (1958), sid. 20.  

4
 Lagerroth (1958), sid. 113. 
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kristna föreställningar och de former av folktro som förekommer i romanen. Uppsatsen ska 

undersöka vilken roll andlighet respektive natur har i romanen, och kommer att fokusera på 

hur andlighet och natur relateras till varandra. Genom en analys av relationen mellan natur 

och andlighet i Gösta Berlings saga ska uppsatsen utreda om relationen är sammansatt och 

harmoniserad eller motstridig, om det finns en spänning mellan natur och andlighet och vilken 

roll denna relation spelar för romanens intrig. Undersökningen kommer att utgå från följande 

frågeställningar: hur är naturen i Gösta Berlings saga animerad och moralisk?  Hur relateras 

temat andlighet och temat natur till varandra i Gösta Berlings saga? Hur påverkar relationen 

mellan andlighet och natur intrigen? Är naturen uttryck för en gudomlig kraft eller är naturen 

en kraft i sig själv i Gösta Berlings saga?  

 

2.1. METOD  

Uppsatsens undersökning av Gösta Berlings saga kommer att bestå av en tematisk närläsning 

av romanen för att finna inslag av temat andlighet och temat natur och relationen dem emellan 

i romanen. Undersökningen kommer inte att innehålla en kontextualiserande eller biografisk 

analys, utan endast studera temat natur och temat andlighet och deras förhållande till varandra 

i romantexten. Termen ”tema” används här för att beskriva ett genomgående ledmotiv i 

romanen. Holmberg och Ohlsson beskriver i Epikanalys – En introduktion hur temaforskning 

kan användas för att visa på en texts intertextuella verkningsfält samt ge struktur åt texten. En 

form av tematisk forskning är en undersökning av den explikativa tematiken, där man i en 

närläsning av texten söker efter teman i ett verk, vilket är den form av tematisk forskning som 

kommer att användas i denna uppsats.
 5

  

   Uppsatsen kommer även att ta upp begreppet ”det sublima” i relation till natur, andlighet 

och moral. Kristina Fjelkestam beskriver i Det sublimas politik det sublima som en känsla av 

upphöjdhet, som man under 1700- och 1800-talet kopplade samman bland annat med 

storslagna naturscenerier och övernaturliga företeelser. 
6
 Begreppet ”det sublima” kommer att 

definieras närmare när det aktualiseras i analysen.  

   Dispositionen av analysen kommer att utgå från frågeställningarna som denna uppsats ska 

besvara. Men innan analysen tar vid kommer uppsatsen att ta upp tidigare forskning kring 

Selma Lagerlöfs författarskap och diktning, framför allt kopplat till temat natur och andlighet 

i hennes verk. Efter detta följer en närmare genomgång av natur och andlighet i Lagerlöfs 

                                                           
5 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson (1999), Epikanalys – En introduktion. Lund: Studentlitteratur, 
sid. 30–34. 
6 Kristina Fjelkestam (2010), Det sublimas politik. Stockholm: Makadam, sid. 11–12.  
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författarskap, där begreppen preciseras och sätts in i ett sammanhang av flera av Lagerlöfs 

verk. Detta avsnitt kommer också att innehålla en genomgång av vissa biografiska aspekter av 

Lagerlöfs bakgrund, trots att uppsatsen inte syftar till att sätta in analysen i en biografisk 

kontext. Syftet med de biografiska aspekterna är att undersöka Lagerlöfs egen eventuella tro 

och hennes intresse för livsåskådning och andlighet. Detta för att aktualisera de olika former 

av andlighet och tro som kan ha påverkat Lagerlöf i hennes författarskap och därför är viktiga 

att vara medveten om.   

 

3.1. TIDIGARE FORSKNING   

Forskningen kring Selma Lagerlöfs författarskap och verk är riklig och bred och utgår från 

många olika perspektiv. Mycket forskning har gjorts kring Selma Lagerlöf som person, och 

ett flertal biografiska verk om Lagerlöf utgår bland annat från hennes brev, anteckningar, 

dagböcker och möten med andra människor för att teckna en bild av människan och 

författaren Selma Lagerlöf. I ett flertal av de biografiska verken undersöks Lagerlöfs intresse 

för andlighet och folktro och hennes egna religiösa eller andliga övertygelser.  

   Bland biografierna över Selma Lagerlöf är det främst Elin Wägner i Selma Lagerlöf från 

1943 och Sven Stolpes Selma Lagerlöf. Ur vår litteraturhistoria från 1984 som gör en 

djupgående genomgång av Lagerlöfs egen tro och intresse för livsåskådning. Wägner 

behandlar bland annat Lagerlöfs tro och filosofiska ståndpunkter i relation till andlighet och 

tro, och även till viss del vad som fick henne att skriva om de religiösa och andliga motiv som 

återfinns i hennes verk. 
7
 I Sven Stolpes biografi över Selma Lagerlöf behandlas hennes 

uppväxt och liv men framför allt hennes religiösa ståndpunkter och Gud i hennes liv och 

författarskap, bland annat som tema i Gösta Berlings saga. 
8
  

  Annan forskning har fokuserat mer på Selma Lagerlöfs författarskap och verk för att teckna 

en bild både av Lagerlöf som person och av hennes diktning.  I Snödrottningen: en bok om 

Selma Lagerlöf och kärleken beskriver Henrik Wivel, med utgångspunkt i Lagerlöfs romaner, 

en modig och radikal författare som drevs av en stark och okuvlig kärlek till författandet och 

som vågade ta sig an ämnen som få samtida vågade röra vid. 
9
 Fokus på Lagerlöfs verk finns 

också i Selma Lagerlöf: livets vågspel, i vilken Vivi Edström skriver om Lagerlöfs 

författarskap, hur hennes verk kom till och vilka idéer och tankar som låg till grund för 

verken. Selma Lagerlöf: livets vågspel är biografisk men behandlar även teman och motiv i 

                                                           
7 Elin Wägner (1943), Selma Lagerlöf. Stockholm: Albert Bonniers förlag.  
8 Sven Stolpe (1984), Selma Lagerlöf. Ur vår litteraturhistoria. Stockholm: Legenda. 
9 Henrik Wivel (1990), Snödrottningen: en bok om Selma Lagerlöf och kärleken. Stockholm: Bonniers förlag. 
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Lagerlöfs verk, och Edström driver tesen att det stora temat i Lagerlöfs författarskap är livet 

självt.
10

  I Selma Lagerlöfs litterära profil visar Edström också på några specifika teman som 

bildar röda trådar genom Lagerlöfs författarskap, och Edström gör djupgående analyser av 

bland annat Gösta Berlings saga, Jerusalem och Kejsarn av Portugallien. Genom analyserna 

visar Edström på Lagerlöfs olika roller som epiker, pedagog, symbolist, psykolog och till sist 

författare, och behandlar i analysen av Gösta Berlings saga både natur och andlighet i 

romanen. 
11

 Vivi Edström har även skrivit avhandlingen Livets stigar. Tiden, handlingen och 

livskänslan i Gösta Berlings saga, där hon skriver om tid och avstånd och behandlar teman 

som kärlek, botgöring och spänningen mellan den vilda naturen och civiliserade ordningen i 

just Gösta Berlings saga. 
12

  

   Teman och motiv i Lagerlöfs verk behandlar även Jenny Bergenmar i Förvildade Hjärtan, 

som undersöker estetiken, etiken och berättarkonsten samt livskänsla och frihet som tema i 

Gösta Berlings saga. 
13

 Maria Karlsson skriver i sin avhandling Känslans röst om det 

melodramatiska uttryckssättet i Lagerlöfs författarskap, bland annat i Gösta Berlings saga, 

och visar hur det melodramatiska i Lagerlöfs verk tydliggör moraliska och etiska värden. 
14

 

    

En stor mängd forskning och litteratur behandlar andlighet, religion, tro och folktro samt 

naturen och landskapets roll i Lagerlöfs verk, både i specifika verk och i hennes författarskap 

som helhet.  Den största delen av forskningen undersöker andlighet eller natur som teman i 

Lagerlöfs verk och författarskap, eller försöker visa på specifika strömningar och motiv som 

kan relateras till dessa teman.  

   Inom området andlighet, tro och religion, även med angränsningar till mystik och 

övernaturlighet, har Gunnel Weidel och Ulla-Britta Lagerroth bedrivit viktig forskning. 

Gunnel Weidel behandlar i Helgon och gengångare från 1964 Lagerlöfs egen livsåskådning 

och hur den tog form och förändrades under hennes liv, hennes relation till folkliga och 

kristna legender, samt teman som gengångare och spöken, kärlek, rättvisa, skuld och 

försoning i Lagerlöfs verk ur ett teologiskt perspektiv. 
15

 I Körkarlen och Bannlyst gör Ulla-

Britta Lagerroth en motiv- och idéstudie över Lagerlöfs verk Körkarlen och Bannlyst, där hon 

                                                           
10

 Vivi Edström (2002), Selma Lagerlöf: livets vågspel. Stockholm: Natur och kultur. 
11

 Vivi Edström (1986), Selma Lagerlöfs litterära profil. Stockholm: Rabén och Sjögren.  
12

 Edström (1960). 
13

 Jenny Bergenmar (2003), Förvildade Hjärtan. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta 

Berlings saga. Diss. Göteborg: Univ., 2003.  
14

 Maria Karlsson (2002), Känslans röst. Det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst. Diss. Uppsala: 

Univ., 2002 
15

 Weidel (1964). 
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visar på olika motiv så som det metafysiska mönstret, döden, kärlek, äktenskap och 

brytningen mellan ”kristusmänniskan” och ”vilddjursmänniskan” i de två verken. 
16

 

   Tidigare forskning har även undersökt det specifikt kristna i Lagerlöfs diktning. I en 

avhandling från 2001, Att uppfatta allt mänskligt. Underströmmar av luthersk livsförståelse i 

Selma Lagerlöfs författarskap, gör Margareta Brandby-Cöster en teologisk analys av Selma 

Lagerlöfs författarskap för att visa på drag av en kristen luthersk livsförståelse i hennes verk.  

Brandby-Cöster går igenom tidigare lutherforskning och visar med bland annat Gösta 

Berlings saga och Jerusalem som exempel på fyra lutherska tankefigurer inom Lagerlöfs 

författarskap; det rättfärdigande ordet, tron på Gud som skapare och försynstron, kallelseläran 

samt föreställningen om hur Gud gör sig till ett med människan.
17

 Kristendomens roll i 

Lagerlöfs författarskap behandlar även Jacob Kulling i Huvudgestalten i Selma Lagerlöfs 

författarskap från 1959, i vilken han vill visa hur Jesus är ett återkommande motiv i Selma 

Lagerlöfs författarskap, bland annat med Gösta Berlings saga som exempel. 
18

 

    

Erland Lagerroth skriver, som nämnts tidigare, i Landskap och natur i Gösta Berlings saga 

och Nils Holgersson om naturen, landskapet och miljöns roll i Gösta Berlings saga och Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige. I undersökningen av Gösta Berlings saga tar 

Lagerroth upp landskapets roll i den episka världen, dess betydelse för kompositionen och 

berättarkonsten, förutsättningarna för landskapets ställning i romanen, exempelvis Lagerlöfs 

egen relation till naturen och naturupplevelser och hur landskapet självt skildras. Lagerroth tar 

alltså både upp biografiska förutsättningar för landskap och natur som motiv i Lagerlöfs 

författarskap, hur Lagerlöf använder sig av naturen och hur naturen skildras stilistiskt. 
19

 Till 

denna uppsats kommer Lagerroths arbete att användas i analysen av naturens roll och relation 

till andlighet i Gösta Berlings saga.  

   I det följande avsnittet kommer temat andlighet och temat natur samt deras roll i Lagerlöfs 

författarskap att preciseras. Avsnittet innehåller även en kort biografisk genomgång av 

Lagerlöfs egen tro och intresse för livsåskådningar, men avsnittet visar framför allt på vilken 

roll natur och andlighet spelar i flera av Lagerlöfs verk.  

 

                                                           
16 Ulla-Britta Lagerroth (1963), Körkarlen och Bannlyst. Motiv- och idéstudier i Selma Lagerlöfs 10-
talsdiktning. Diss. Lund: Univ. 
17 Brandby-Cöster (2001).  
18 Jacob Kulling (1959), Huvudgestalten i Selma Lagerlöfs författarskap. Stockholm: Svenska kyrkans 
diakonistyrelses bokförlag.  
19 Lagerroth (1958).  
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4.1. ANDLIGHET OCH NATUR I LAGERLÖFS FÖRFATTARSKAP 

4.2. Lagerlöfs tro och intresse för livsåskådning 

Selma Lagerlöfs egen tro och frågan om huruvida hon var kristen eller inte har intresserat 

många forskare, och man har analyserat brev, anteckningar, dagböcker och framför allt 

hennes verk för att utröna hennes religiösa övertygelser och intressen. Lagerlöfs egen 

livsåskådning och hennes intresse för livsåskådningar, teologi och det andliga är mycket brett, 

föränderligt och ibland motsägelsefullt, och i vissa fall är det omöjligt att säga om ett andligt 

eller religiöst motiv i hennes verk härstammar från hennes egen tro eller endast hennes 

nyfikenhet för olika livsåskådningar. De andliga teman som förekommer i hennes verk rör sig 

från värmländsk vidskepelse och ockultism till kristna legender och motiv som rör religiös 

fanatism och olika former av livsåskådningsproblematik. 
20

  

   Gunnel Weidel gör i Helgon och gengångare en grundlig genomgång av Lagerlöfs uppväxt 

och liv och hennes möten med olika religiösa rörelser, livsåskådningar och filosofier. Weidel 

skriver att det är troligt att religiositeten på gården Mårbacka där Lagerlöf växte upp var av ett 

gammaldags kristet slag, fast och sträng.
21

 Selma Lagerlöfs tro som barn präglades av en slags 

skräck för en sträng och straffande Gud, kanske på grund av att hon som mycket ung läste 

Gamla testamentet och tog intryck av den skildring av Gud som finns där. Ett ännu större 

intryck gjorde den folktro som fortfarande präglade den värmländska bygden där Lagerlöf 

växte upp, även den med inslag av skräck och spökhistorier som Selma Lagerlöf tog åt sig och 

vilka fångade hennes intresse. 
22

 Gunnel Weidel beskriver hur Lagerlöfs under hela livet var 

intresserad av folktro och folksagor, och hur hon själv har berättat om hur hon som barn 

trodde på skogsvarelser som tomtar och skogsrån och vilda naturmakter, och även i senare 

ålder blandade in folktro i sitt religiösa sökande. 
23

 

   Gunnel Weidel beskriver hur Selma Lagerlöf under slutet av 1800-talet finner vägen till en 

kritisk inställning till den kristna kyrkan, nyare tankesätt mellan ytterligheterna kristendom 

och ateism, och hon intresserar sig bland annat för den religiösa liberalismen, spiritismen och 

teosofin. 
24

 Den religiösa liberalismen hade sin storhetstid under 1860- och 70-talet i Sverige, 

och 1881, när Selma Lagerlöf 23 år gammal flyttade hemifrån, hade hon redan nåtts av de nya 

religiösa tankarna. Inom den religiösa liberalismen fann kristna tankar, humanism och tro på 

                                                           
20

 Bernt Olsson och Ingemar Algulin (1995), Litteraturens historia i Sverige. 4., [uppdaterade och utök.] uppl. 

Stockholm: Norstedt, sid. 348–353.  
21

 Weidel (1964), sid. 15-16.  
22

 Weidel (1964), sid. 18.  
23

 Weidel (1964), sid. 204–205.  
24

 Weidel (1964), sid. 18. 
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utveckling rum, och en viktig del är etiken inom religionen. 
25

 Under samma tid kom Lagerlöf 

i kontakt med spiritismen, som redan under 1860-talet hade börjat få spridning i Sverige. 
26

 

   Selma Lagerlöf tycks överhuvudtaget ha varit väl förtrogen både med de olika religiösa 

rörelser som fanns och uppkom under 1800-talets slut, och den kritik av och den debatt kring 

religion och kyrkans lära som pågick under denna tid. 
27

 Men Lagerlöfs intresse sträckte sig 

inte enbart över de religiösa och teologiska ämnena, utan även över naturvetenskapen och 

evolutionstanken. När hon 1885 blev anställd som lärarinna vid en flickskola i Landskrona 

ökade hennes intresse för kritiken mot den traditionella kristendomen ytterligare, och hon 

fördjupade sin kontakt med evolutionsteorin och en mer naturvetenskaplig syn på skapelse 

och utveckling. Weidel tecknar utifrån Lagerlöfs anteckningar och brev ett intresse för bland 

annat Swedenborgs teosofi, spiritism, antroposofi, yoga och olika former av ockultism. 
28

  

   Enligt Weidel tycks Selma Lagerlöf ha undersökt sin egen tro genom sin diktning, och efter 

tiden i Landskrona började hon finna sin egen livsåskådning, liksom hon fann sitt eget sätt att 

skriva. Weidel menar att Lagerlöf insåg att hon i sitt skrivande åter ville närma sig det 

övernaturliga, andliga, och att Gud och mystiken måste ha ett utrymme både i hennes 

författarskap och i hennes egen trosföreställning. 
29

 I hennes intresse för antroposofin syns 

exempelvis den blandning av vetenskap och tro som karakteriserade både hennes egna 

övertygelser och hennes verk. 
30

  

   Inom Lagerlöfs religiösa sökande ryms både kristendom och gudstro och ett intresse för det 

övernaturliga, för folktro, och för moderna inriktningar som teosofi och spiritism. I det 

följande avsnittet kommer flera av dessa aspekter av livsåskådningar och andlighet som 

forskare undersökt i en biografisk kontext att aktualiseras i en genomgång av andlighet i 

Lagerlöfs författarskap, med utgångspunkt i forskning kring andlighet, tro och religion i 

Lagerlöfs verk.  

 

4.3. Andlighet i Lagerlöfs författarskap 

Liksom Lagerlöfs egen livsåskådning och intresse för livsåskådningar, religion och det 

andliga rörde sig över många områden, från barndomens stränga kristendom till den religiösa 

liberalismen, evolutionsteorin och teosofin, finns det många olika inslag av andlighet och 

                                                           
25 Weidel (1964), sid. 23–26.  
26 Weidel (1964), sid. 36.  
27 Weidel (1964), sid. 37.  
28 Weidel (1964), sid. 45. 
29 Weidel (1964), sid. 53.  
30 Weidel (1964), sid. 54.  
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teologiska motiv i hennes författarskap. Detta avsnitt syftar till att lyfta fram de olika aspekter 

av andlighet, religion och tro som förekommer i Lagerlöfs verk och som i flera fall är 

genomgående för hennes författarskap.  

   Gunnel Weidel skriver i Helgon och gengångare om hur Selma Lagerlöfs verk innehåller 

två former av Guds försyn. I den ena, inspirerad av en gammaltestamentlig gudssyn, griper 

Gud in med straff och belöning och styr därmed människor och skeenden. I den andra, 

inspirerad av den religiösa liberalismen, verkar Gud i och genom världen, inte genom straff 

och belöning utan genom lagar inneboende i världen. Inom båda försynsbegrepp står Gud för 

både rättvisa och kärlek i sitt styrande av världsordningen.
31

  Gud är sträng men kärleksfull, 

och alla händelser sker, inte av en slump utan för att styra människan mot rättvisa och kärlek. 

Denna världsordning är genomgående i Lagerlöfs författarskap, och syns exempelvis i Gösta 

Berlings saga, Herr Arnes penningar, Antikrists mirakler och Jerusalem, verk i vilka en 

gammal ordning störtas och en ny, bättre ordning infaller. 
32

 Även Margareta Brandby-Cöster 

tar i Att uppfatta allt mänskligt upp två former av Guds försyn i Lagerlöfs författarskap. 

Brandby-Cöster har undersökt luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap, utifrån 

Gösta Berlings saga, Jerusalem, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, Körkarlen, 

Kejsarn av Portugallien, Charlotte Löwensköld och Anna Svärd samt några av Lagerlöfs 

kortare berättelser, legender och sägner. 
33

 Brandby-Cöster ser hur den så kallade 

”tvåregementsläran” inom den lutherska kristendomen är genomgående i Lagerlöfs 

författarskap. Tvåregementsläran går ut på att Gud dels styr genom sitt ord, genom kyrkan, 

och dels genom människornas ordning, samhällets lagar och det jordiska ansvaret. Inom 

tvåregementsläran finns alltså inte den gammaltestamentliga, direkta inblandningen från Gud, 

men precis som Weidel ser Brandby-Cöster hur Gud kan verka genom lagar och människor.  

   Motivet med den styrande Guden finns ibland annat Jerusalem och Gösta Berlings saga, 

och visar på tanken att både tro och gärningar är viktiga, och att Gud styr genom dem båda. 
34

 

Samtidigt finns i Lagerlöfs verk många motiv knutna till sorg, död, vedergällning och straff, 

och den stränga men kärleksfulla guden är även en vedergällningens Gud, ett motiv också 

knutet till en gammaltestamentlig gudssyn. Detta motiv kan man finna exempelvis i Gösta 

Berlings saga, Kejsarn av Portugallien och i flera av Lagerlöfs legender. 
35

     

                                                           
31 Weidel (1964), sid. 311. 
32 Weidel (1964), sid. 296–300. 
33 Brandby-Cöster (2001), sid. 21.  
34

 Brandby-Cöster (2001), sid. 172–175.  
35 Weidel (1964), sid. 351-354.  
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I kontrast till en Gud som står utanför världen och styr den genom människors handlande, 

ordning och lagar finns i Lagerlöfs författarskap också en panteistisk tanke. Panteism innebär 

att Gud uppgår i världen, blir ett med den; inte som skapare utan som identisk med skapelsen. 

I och med att Gud är ett med skapelsen går det inte att sätta hela sin lit till Gud, vilket leder 

till en oenighet mellan panteismen och kristendomen. Brandby-Cöster tar upp panteismen i 

Lagerlöfs diktning, och enligt Brandby-Cöster går det att inom Lagerlöfs författarskap hitta 

både en panteistisk och en kristen linje; flera av hennes berättelser visar på en panteistisk syn, 

men i exempelvis ”Vägen mellan himmel och jord” och ”Solförmörkelsedagen” skiljer 

Lagerlöf på skapelsen och Gud vilket talar emot att hon skulle vara panteist. 
36

  

   Ytterligare en tanke om hur Gud styr människorna och den mänskliga världen som 

förekommer i Lagerlöfs författarskap uttrycks enligt Gunnel Weidel i det tal som Selma 

Lagerlöf höll vid Birgittafesten i Vadstena 1923. Weidel har läst förarbetet till Lagerlöfs tal 

och menar att Lagerlöf i detta tal ger uttryck för en slags utvecklingstanke, där alla människor 

har krafter i sitt undermedvetna som de inte vet om. Hos en del människor, till exempel 

helgon som Heliga Birgitta, stiger dessa krafter till ytan och de får tillgång till gudomliga 

krafter och syner, blir heliga själva. Enligt Lagerlöfs tal har människan två val, två vägar att 

välja för att försöka förbättra världen; antingen börjar hon med sin egen bättring och försöker 

därefter hjälpa andra att bättra sig, eller så försöker hon förbättra en stor grupp människor på 

en gång, men endast till ytan. Lagerlöf tror på den första vägen, den som försöker förbättra 

och förändra på djupet, och det är ur detta perspektiv som hon har skrivit sina legender. 

Godheten som sprids i vidare cirklar från människa till människa, den gudomliga kärleken 

som väcker mer kärlek, är ett återkommande tema i Lagerlöfs författarskap. 
37

 

    

Den kristna andligheten återkommer också i Selma Lagerlöfs verk i ett specifikt motiv, 

representerat i flera av hennes verk. Motivet är julen, och framför allt julnatten, tiden för Jesu 

födelse. Julnattens under beskrivs av flera forskare som ett huvudtema inom Lagerlöfs 

författarskap, och den heliga natten spelar en viktig roll bland annat i flera legender ur 

Kristuslegender och noveller ur Osynliga länkar. 
38

  

   Det viktigaste motivet i de av Selma Lagerlöfs berättelser som berör julnatten är julnattens 

frid, att julnatten är helig för alla; inte bara för de kristna människorna utan lika mycket för 

                                                           
36

 Brandby-Cöster (2001), sid. 143–152.  
37 Weidel (1964), sid. 188-190.  
38 Weidel (1964), sid. 108-113. 
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naturen, djuren och alla de övernaturliga varelser som enligt folktron lever i naturen. I Selma 

Lagerlöf beskriver Elin Wägner hur Lagerlöf tecknar en bild av en julnatt då fred råder mellan 

alla varelser, levande som döda, och det är förbjudet att bryta freden eller utöva hämnd. 

Hennes berättelser uttrycker en syn på julnatten som natten då Gud förlåter de förkastade, 

syndare och kättare, eftersom ingen ska stängas ute från julglädjen under den heliga natten.
39

 

Även Gunnel Weidel tar i Helgon och gengångare upp julnattens framträdande plats i 

Lagerlöfs diktning, och hon beskriver hur detta motiv i flera av Lagerlöfs berättelser mynnar 

ut i en skildring av hur människor kan förändras under julnattens frid, få upp ögonen för 

undret i julnatten och gå från hårdhet och ondska till godhet och bättring. 
40

 

 

4.4. Naturen i Lagerlöfs författarskap 

På samma sätt som religion och andlighet i Selma Lagerlöfs författarskap diskuterats av 

många forskare, har naturen och landskapets plats i hennes verk analyserats och diskuterats ur 

flera olika utgångspunkter. Naturen finns i Lagerlöfs författarskap som ren miljö, som en 

kuliss för berättelsen, som en faktor som spelar med i händelseförloppet, som symbol och 

även knutet till andliga och övernaturliga motiv i Lagerlöfs verk.  

   I flera av Selma Lagerlöfs verk finns bibliska motiv som berättar om hur Gud använder sig 

av naturen för att straffa syndare. Gunnel Weidel ger i Helgon och gengångare exempel på 

detta motiv i Gösta Berlings saga, Antikrists mirakler och i flera av Lagerlöfs noveller och 

berättelser. 
41

 Två återkommande motiv i Lagerlöfs diktning är torkan och stormen, motiv 

som båda tangerar Guds närvaro i naturen och hur Gud använder sig av naturen, framför allt 

för att straffa människan.  Stormmotivet har av Lagerlöf-forskare uppmärksammats i bland 

annat Gösta Berlings saga, Jerusalem och i novellen ”Legenden”, verk i vilka stormen dels 

får ackompanjera händelser i berättelserna men framför allt ange riktningen för 

händelseförloppet, då stormen skapar en rörelse som för berättelsen framåt. 
42

 Samma 

funktioner hos naturen ser Gunnel Weidel i Herr Arnes penningar, som hon analyserar för att 

visa hur Lagerlöf använder sig av natur i sitt författarskap. I Herr Arnes penningar spelar det 

hårda klimatet och vädret, kyla och snö precis som stormmotivet sin roll i händelseförloppet, 

både genom att ackompanjera och genom att påverka händelserna. Samtidigt fungerar 

företeelser i naturen som symboler i berättelsen. Till exempel beskriver Weidel hur sten, snö 

                                                           
39 Wägner (1943), sid. 319–320.  
40 Weidel (1964), sid. 114–117.  
41

 Weidel (1964), sid. 244–245.  
42

 Edström (1960), sid. 336.  
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och is i Lagerlöfs författarskap ofta får utgöra symboler för hårdhet och stränghet. 
43

 På 

samma sätt fungerar torkan som motiv, som kan återfinnas i flera verk, exempelvis Gösta 

Berlings saga, Jerusalem och i Lagerlöfs legender. Torkan är en makt som spelar in i 

händelseförloppet, men även en symbol för girighet och hjärtlöshet, makter som kan förstöra 

både det växande i naturen och människor. 
44

  

   En andlig kraft i naturen förekommer också i Lagerlöfs diktning i vidare mening; i flera av 

hennes verk finns en föreställning om naturen som besjälad, innehållandes en slags gudomlig 

kraft. 
45

 Detta motiv kommer att utvecklas i följande analys av Gösta Berlings saga. I det 

första avsnittet av analysen undersöks den animerade, besjälade naturen och det moraliska 

uppdrag som naturen har i Gösta Berlings saga.  

    

5.1. ANALYS  

5.2. En animerad och moralisk natur 

Naturen har i Gösta Berlings saga flera olika roller och positioner, och många av de motiv 

och funktioner knutna till naturen som den tidigare forskningen om Selma Lagerlöfs 

författarskap visat på i flera av hennes verk återfinns också i Gösta Berlings saga. Genom 

hela romanen finns naturen som berättare och karaktär, och naturen speglar det som sker i 

människovärlden, både händelser i det mänskliga samhället och inomsjälsliga förlopp hos 

enskilda romangestalter. Det vilda landskapet är dels ett naturens landskap, sjön Löven och de 

djupa värmländska skogarna, dels ett inre landskap hos berättelsens romangestalter, tätt 

sammanknutet med naturens landskap. 
46

 

   I Gösta Berlings saga finns också något som kan beskrivas som ”Guds hand” i naturen; 

naturen styr många skeenden och i ett motiv används naturen som verktyg för Gud eller Ödet. 

Erland Lagerroth skriver i Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson om 

hur majorskan på Ekeby i kapitlet ”Julmiddagen” uttalar en profetia som bildar en enhet i 

bokens händelser.
47

 Profetian handlar om att en storm ska komma över landet, och ingen 

kommer att slippa undan. 
48

 Mycket riktigt drabbas de människor majorskan i sin profetia 

nämner av olika olyckor och hemsökelser, och Lagerroth poängterar att de alla i någon 

utsträckning orsakas av naturkrafter och naturmakter. Antingen av landskapet självt eller av 

                                                           
43

 Weidel (1964), sid. 244.  
44 Weidel (1964), sid. 124–125.  
45 Brandby-Cöster (2001), sid. 145.  
46 Edström (1986), sid. 21. 
47
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48

 Selma Lagerlöf (1937), Gösta Berlings saga. Stockholm: Albert Bonniers förlag, sid. 49.  
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djur och varelser förbundna med naturen, exempelvis av vargarna, av vårfloden eller av den 

vilda folkmassa som tågar mot Ekeby, men som kallas för höstfloden och uppfattas som en 

naturkraft . Under hela det år som kavaljererna regerar på Ekeby spelar landskapet och 

naturen in i alla avgörande händelser, och människornas och naturens öde är förenade.
49

 

Lagerroth beskriver hur en förklaring, som i tidigare analyser till och med gjorts till den enda 

förklaringen, till olyckorna och stormen som majorskan talar om, utgår från något som 

majorskan själv formulerar: att stormen är en Guds storm, ett straff över människorna från 

Gud.  

   Ett tydligt exempel på föreställningen att Gud – eller någon gudomlig kraft – styr med 

naturen som verktyg finns i kapitlet ”Gösta Berling, poeten”. Den unga Anna Stjärnhök är 

trolovad med Ferdinand på den fattiga gården Berga, men hon och Gösta Berling förälskar sig 

i varandra och bestämmer sig för att fly tillsammans. De far iväg i en släde i natten, men i 

naturen finns krafter som vill sätta stopp för de två förälskades planer; ur skogen kommer en 

flock vargar som kringskär deras väg och tvingar dem att åka tillbaka till Berga, där folket tar 

emot dem med glädje och trolovningen mellan Anna Stjärnhök och Ferdinand återupptas. När 

Gösta förstår att det är dem omöjligt att fly uttrycker han det som att vargarna är utsända för 

att hindra deras planer; ”Gud ville det inte”, säger han. 
50

 Detta kan tolkas som att Gud 

handlar genom naturen, för när Gösta Berling ensam ska vända hem igen behöver han inte 

längre frukta vargarna: ”Med mig har de inte mer att skaffa i natt”, säger han. 
51

  

   I episoden med vargarna som jagar Gösta Berling och Anna Stjärnhök formulerar Gösta 

Berling själv den föreställningen att Gud handlar genom naturen och dess varelser, att naturen 

är ett verktyg som Gud handlar genom. I detta motiv är naturen besjälad av Gud, och moralisk 

i den meningen att naturen används för att föra människorna in på ”den rätta vägen”, för att 

följa Guds vilja. Detta är ett motiv som kan spåras till Bibeln, och Erland Lagerroth viker i 

Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson ett avsnitt till en beskrivning 

just av likheterna mellan Bibeln och Gösta Berlings saga i fråga om kopplingen mellan 

naturen och en religiös, kristen etik.
52

 Lagerroth menar att de liknelser med Guds storm och 

den majorskans stormprofetia som han ser som en enhet i Gösta Berlings saga utan tvekan har 

sitt stilistiska ursprung i Bibeln, ”där Guds vrede, straff och hemsökelse symboliseras av 

                                                           
49 Lagerroth (1958), sid. 18.  
50 Lagerlöf (1937), sid. 55–62. 
51 Lagerlöf (1937), sid. 63. 
52 Lagerroth (1958), sid. 107.  
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oväder, storm, stormvind och vind”. 
53

 Lagerroth beskriver hur Gud i Gamla Testamentet styr 

sitt utvalda folk med naturkrafterna som verktyg. Genom katastrofer och företeelser i naturen 

både hjälper Gud sitt folk och får det att känna fruktan inför Honom.
54

 Episoden med 

vargarna som hindrar Gösta Berling och Anna Stjärnhök är alltså bara en av många som visar 

på Guds närvaro i naturen och en natur uppfylld av ett religiöst etiskt, moraliskt uppdrag.  

 

I Gösta Berlings saga formuleras en högre anledning till de stora stormarna, vårfloden och 

torkan som ödelägger landet. ”Det är någon, som Guds hand söker, säger folket” och 

rannsakar sig själva; är det på grund av dem som regnet inte faller och torkan dödar all  

sådd? 
55

 

 

   Medan rågkornen förtvina i de små axen, medan potatisen inte kan samla näring ur jorden, 

medan boskapen med röda ögon och flämtande av hetta tränger ihop sig kring de sinande 

källorna, medan ångesten för framtiden sammanpressar hjärtat, går underligt tal genom nejden.  

– Sådan hemsökelse sker inte utan orsak, säger folket. Vem är det, som Guds hand söker?”
56

 

 

Här formuleras alltså en föreställning om att Gud använder naturen för att sända straff över 

människor, och för att märka ut de människor som inte varit rättrogna. Torkan som dödar all 

sådd kan inte vara en slump, ”sker inte utan orsak”, utan måste i folkets mening vara ett 

tecken från Gud. Snart tycker sig folket förstå att det är den snåle och girige Brobyprästen 

som Guds hand söker, han som inte dyrkat Gud på ett rätt och ärligt sätt. Med hjälp av Gösta 

Berling bestämmer sig Brobyprästen för att bättra sig, och efter predikan under söndagens 

gudstjänst ber han förtvivlat och från hjärtat efter regn. En vindstöt blåser upp dörren, och 

snart börjar regndropparna slå mot kyrkfönstren. Alla människor rusar ut, utom Brobyprästen, 

för han har i sin stora glädje över att ha fått göra bot och blivit förlåten av Gud dött ”av 

fröjd”.
57

 Det som detta motiv formulerar är en av människornas tolkningar av händelserna i 

naturen. Folket i Gösta Berlings saga skapar en föreställning om en tät koppling mellan 

människors handlande och skeenden i naturen som skapar en slags plan för människorna där 

Gud genom sin hand i naturen styr dem och formar om dem. När naturen hemsöker 

människan måste detta, enligt deras övertygelse, bero på att Gud är vredgad och söker efter 

                                                           
53 Lagerroth (1958), sid. 110.  
54 Lagerroth (1958), sid. 107. 
55 Lagerlöf (1937), sid. 322. 
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någon som handlat fel; förklaringen till skeendena i naturen är alltså att Gud använder sig av 

naturen för att verka bland människorna.  

 

Förklaringen av den stora stormen som en Guds storm skapar ett samband mellan natur och 

etik i Gösta Berlings saga. Men Erland Lagerroth beskriver också en tudelning i detta 

samband, som har att göra med var den etiska medvetenheten ligger. När Gud styr över 

naturen, och den stora stormen är en Guds storm som ska straffa människorna ligger den 

etiska medvetenheten hos Gud. Men i Gösta Berlings saga finns också en föreställning om att 

naturen handlar själv, och reagerar efter ett ”etiskt mönster”. I kapitlet ”Torkan”, som 

Lagerroth ger som exempel, förklaras det hur naturen följer människornas oro. I den 

föreställningen ligger den etiska medvetenheten hos naturen själv, och framför allt görs 

naturen känslig för allt som sker hos människorna. 
58

 Även denna förklaringsgrund spårar 

Lagerroth till Bibeln, där föreställningen om naturens känslighet för det som sker i 

människornas värld också existerar. Lagerroth kopplar det till motivet om ”skapelsens 

suckan”, som återkommer i Gösta Berlings saga. Men till skillnad från Bibeln är naturen i 

Gösta Berlings saga inte förbannad av Gud, utan den lider bara med och för människan, och 

både oroas av människornas handlingar och oroar människorna själva.
59

 

   Naturen som en spegel av tillstånden i människornas värld blir tydligt i kapitlet ”Torkan”, 

där Lagerlöf skriver: ”När ofrid och hat uppfylla jorden, måste också de döda tingen mycket 

lida.” 
60

 Kapitlet fortsätter med en beskrivning av hur naturen, de döda tingen, störs av 

människornas oro under det år kavaljererna regerar på Ekeby. Naturen har besjälats av 

kavaljerernas oroliga ande, och liksom kavaljererna styrs av ”Äventyrens, sorglöshetens, 

vildhetens ande” är det denna ande som uppfyller naturen.  

   Berättaren i kapitlet ”Torkan” förklarar hur den som vill se ”tingens sammanhang” bör 

lämna städerna för skogen, för där kommer han att se hur de döda tingen i naturen är 

avhängiga de levande människorna och deras handlingar. Därför var under det år kavaljererna 

regerade naturen oregerlig och farlig, och folktrons varelser, skogsfrun, sjörået, näcken och 

tomten svåra mot människorna och deras värld:
61

 Naturen är i uppror, och gör uppror; den 

stora vårfloden drar fram och förstör människorboningar och gårdar, och efter den kommer 

torkan som gör lika mycket skada. Denna linje i Gösta Berlings saga visar också på folktrons 

                                                           
58 Lagerroth (1958), sid. 20.  
59 Lagerroth (1958), sid. 112.  
60 Lagerlöf (1937), sid. 320.  
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17 

 

starka fäste hos folket; alla olyckor och sjukdomar förklaras med hjälp av folkets tro på 

övernaturliga krafter i naturen. När båten går sönder, sjukdom härjar och boskapen svälter 

förklarar man det med de varelser som enligt folkskrocken lever i naturen, för att 

begripliggöra det som sker i naturen. Härmed ges ännu en förklaring i romanen till händelser i 

naturen och till de naturkatastrofer som drabbar människorna, jämte förklaringen av hur 

naturen styrs av ”Guds hand”. Människorna skapar förklaringar av händelser i naturen dels 

utifrån en kristen, religiös etik, men också genom folktron, där det skapas en tydlig koppling 

mellan folktrons övernaturliga andlighet och naturen.  

    

I motivet med en natur som är känslig för det som sker i människornas värld är det främst 

kopplingen mellan kavaljerernas leverne och naturen som tydliggörs. Gösta Berlings saga 

innehåller även inslag av symbolik och liknelser som förstärker denna koppling. I kapitlet ”De 

gamla åkdonen” liknas kavaljererna vid gräshoppor, ”efter vilkas framfart intet växte”. 

Kavaljererna liknas vid den vilda, oregerliga naturen, ohyran och parasiterna, som förstör den 

kultiverade naturen, den av människor odlade. På den andra sidan står majorskan, hon ”som 

höll himmelens vindar fångna. Nu är hon fängslad, och vindarna äro fria. Är det underligt, att 

det går en storm genom landet?”, så som majorskan själv uttrycker det inför den unga 

grevinnan Elisabet Dohna. 
62

 Majorskan, som själv tyglat stormen och under sin regenttid 

skapade lugn och ordning i bygden, ser att kavaljerernas framfart och den oro hos 

människorna som de frambringar har skapat en Guds storm, de stormvindar som drar över 

landet. Men hon menar också att Guds storm nog behövs, och hon säger: ”Må stormbyarna 

draga ut över landet, störta fram mot vacklande väggar, bryta de lås, som ha rostat, och de 

hus, som luta till fall!” 
63

 Här formuleras en linje genom Gösta Berlings saga som har att göra 

med tillståndet i människornas värld i relation till tillståndet i naturen. Under majorskans 

ledning är naturen, som majorskan själv uttrycker det, tyglad, hon håller ”himmelens vindar 

fångna”. Men denna ordning håller sig inte; naturen kan inte tyglas och det kan inte heller 

kavaljererna, och när de tar över Ekeby släpps vindarna, och hela naturen, fria. Den omdaning 

och de förändringar som sker i den mänskliga världen speglas av naturen, i en linje som går 

från majorskans behärskande av naturen och den ordning som då råder till den oro som 

kavaljerernas styre skapar. Denna oro återspeglas i naturen, både som ett straff och som en 

direkt konsekvens av kavaljerernas vildhet och ansvarslöshet.  
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   Kopplingen mellan oron i den mänskliga världen och oron i naturen blir tydlig i kapitlet 

”Nygårdsflickan”, där den stora stormen i naturen överförs till människorna. Genom liknelser 

och symboler skapas en koppling mellan denna mänskliga storm och naturens storm; de utgår 

båda från samma källa, de har båda samma orsak.  

   Nygårdsflickan är en vacker men förmodligen psykiskt sjuk kvastflicka som Gösta Berling 

en gång sade att han skulle gifta sig med. Precis som vårfloden gör oroligt uppror på grund av 

kavaljerernas regerande kommer i detta kapitel en stor höstflod. Men höstfloden består inte av 

vatten och hårda vindar utan av människor; fattiga bönder, gamla och handikappade, 

”hungrande kvinnor med gråtande barn på armen” som anklagar kavaljererna för att ha skrämt 

och gjort Nygårdsflickan galen genom att släppa hundarna lösa på henne. Ytterst vill de 

protestera mot kavaljererna som lett dem in i fattigdom, svält och nöd med sitt oansvar.
64

 De 

upprörda människorna beskrivs genomgående med metaforer från naturen, både verkliga och 

övernaturliga, och som en naturkraft liksom vårfloden och den stora torkan. Här får även 

naturens övernaturliga krafter en egen röst då de själva beskriver hur de släppts lös i den stora 

höstfloden: 

 

   Det är inte människor, som komma, det är skogens troll, ödemarkens vilddjur. Vi, mörka 

makter, som måste hålla oss gömda under jorden, vi äro fria för en enda salig stund. Hämnden 

har löst oss.  

  Det är bergens andar, som ha brutit malm, det är skogens andar, som ha fällt träd och vaktat 

milor, det är fältets andar, som ha låtit bröd växa. De äro fria, de vända sig till förstörelse. Död 

åt Ekeby, död åt kavaljererna! 
65

  

 

Vem som har rösten i beskrivningen av händelserna skiftar från de övernaturliga krafterna 

själva till människorna. De övernaturliga krafternas egen röst ligger egentligen hos 

människorna, som en föreställning hos människorna av vilka krafter det är som styr dem. De 

andar som beskrivs i stycket ovan, som har brutit malm, fällt träd, vaktat milor och låtit bröd 

växa, är egentligen inget annat än det folk som har arbetat i skogen och på fälten för 

kavaljererna, men som får sin kraft genom samma förklaringsmodell som förklarar skeenden i 

naturen med folktrons övernaturliga krafter.   

   När Nygårdsflickan, som försvunnit in i skogen, hittas död och det uppdagas att 

kavaljererna är oskyldiga men däremot har hjälpt den unga grevinnan Elisabet som flytt från 

sitt gamla hem på Borg, där hennes svärmor plågat henne svårt, blir folket lugnat och som 
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tyglat igen. Den stora höstfloden har hejdats, och folket ”voro åter kuvade, åter voro de 

människor, såsom de voro, när de om morgonen lämnade sina hem, innan hungern och 

hämnden hade gjort dem till vilddjur”.
66

 Precis som hos naturen uppstår folkets oro när de 

känner oro hos – eller upproriskhet gentemot – kavaljererna. Där naturen är en stark och 

okuvlig kraft ser människorna dock till de mindre sammanhangen, till deras närmaste värld, 

och den stora höstfloden får mindre konsekvenser än vårfloden och den stora torkan.  

   

Den förklaring till stormen som drar över bygden som Erland Lagerroth ger som den som 

varit allenarådande i tidigare analyser av Gösta Berlings saga är att det är en Guds storm, och 

endast en Guds storm. Även om han ser en tudelning i stormmotivet, med den etiska 

medvetenheten hos i ena fallet Gud och i andra fallet hos naturen själv, kopplar Lagerroth 

även naturens medvetenhet till ett kristet, bibliskt motiv.  Men även om det i Gösta Berlings 

saga genomgående formuleras att det ytterst är en himmelsk makt som styr över naturen – och 

över sambandet mellan människorna och naturen – tycks det i romanen även finnas en kraft i 

naturen som utgår från naturen självt, och inte någon himmelsk makt. Lagerroth nämner i 

Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson en tredje förklaring till 

stormen över folket i Gösta Berlings saga som inte har med vare sig Guds eller naturens 

etiska medvetenhet att göra. Det handlar om föreställningen att naturen är fientligt inställd till 

människan och ett verktyg för onda, mystiska krafter i deras kamp mot människorna. 

Lagerroth ser denna modell bland annat i berättelserna om den stora björnen i Gurlita klätt, 

Dovres häxa och i karaktären Sintram på Fors, och till viss del även i vårfloden och 

”höstfloden”. Enligt Lagerroth kan grunden till denna förklaringsmodell spåras till det gamla 

bondesamhällets rädsla för det som var okänt och kanske farligt i naturen, naturens mystiska 

sida, ytterst en rädsla för de krafter i naturen som kan förstöra hans odlingar och döda hans 

boskap.
67

  

   Men den animerade naturen, stormarna som går över människornas värld och naturen som 

hotande och bestraffande, formulerar också en kraft och en makt som ligger i naturen själv, 

oberoende av överjordiska eller övernaturliga krafter. Naturen visar de oundvikliga 

konsekvenser som uppkommer om man missbrukar eller försummar naturen och landskapet, 

ett slags naturens motstånd mot den oordning som drabbar även dem. Naturen skulle då vara 

en kraft som oberoende av Gud eller andra överjordiska makter formade människornas liv och 
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handlingar; snarare ett komplement eller en motpol till den tro, både kristna och folkliga, som 

Lagerroth ser som styrande över och förbundna med naturen. I det följande avsnittet kommer 

denna undersökning av vilka krafter det är som styr över och uppfyller naturen i Gösta 

Berlings saga att fördjupas, då temat andlighet och temat natur relateras till varandra.  

  

5.3. Relationen mellan andlighet och natur   

I Gösta Berlings saga finns en struktur av motsättningar, kontraster mellan krafter eller 

företeelser, som är genomgående i hela romanen och både utgår från temat natur och temat 

andlighet och samtidigt formar grundstrukturen i naturen och andlighetens roll i berättelsen. 

Kontrasten mellan natur och andlighet, framför allt kristen religiositet, producerar flera 

motsatspar som hänger samman i ett övergripande mönster. 

   Denna kontrast uppenbaras för första gången i kapitlet ”Julnatten”. Julnatten är väntan på 

Kristi födelse, en av de viktigaste stunderna under det kristna året. I kapitlet beskrivs det hur 

folket i trakten förbereder sig inför juldagen och framför allt julottan på juldagens morgon. 
68

 

Men kavaljererna på Ekeby tillbringar julnatten i ett slags hedonistiskt och hedniskt festslag i 

smedjan tillsammans med den onde Sintram, som framträder som djävulen.
69

 I det ordnade, 

civiliserade samhället väntar barnen på att få stiga upp till julottan, och i alla hem förbereder 

man sig inför julfirandet. Där är det endast julnattens kristna motiv som får utrymme, mörkret 

ska lysas upp och julpsalmerna ska ljuda genom den tidiga morgonen. Men utanför den 

kontexten, i en slags respektlöshet för den heliga julnatten och den frid som ska ligga över 

jorden just i denna natt, kommer djävulen eller Sintram, en varelse sprungen ur skrock och 

folktro. Han är en representant för det övernaturliga och ockulta, för ondska, som står utanför 

civilisationen och den kristna ordningen. Det kristna kopplas samman med civilisationen, med 

hemmen och kyrkan, den mänskliga, ordnade världen. Kopplingen mellan naturen och 

folktrons varelser är sedan tidigare etablerad, och den onde står då i kontrast till den 

mänskliga civilisationen, representerande det övernaturliga i naturen, det som inte får 

utrymme i den kristna ordningen. Kavaljererna tillbringar så julnatten utanför den kristna 

kontexten, utanför den kristna ordningen, och utanför den civilisation som representeras av 

det övriga, av kristendomen präglade samhället. Så skapas en kontrast som utgår från religion 

och natur; en kontrast mellan kristendom, civilisation och ordning och ockult folktro, natur 

och oordning.  
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I ett kapitel av Gösta Berlings saga, ”Midsommar”, skapas också denna spänning mellan två 

poler som naturen och landskapet får illustrera. Som kapitelrubriken anger utspelar sig 

kapitlet under midsommaren, och spänningen står mellan den ljusa sommaren och folket som 

gläds över blommor och lövkronor, lärkor och midsommarfirande, och den elake Sintram, 

brukspatronen på Fors, som avskyr sommaren men älskar mörker, kyla och vinter. Det goda 

folket går till kyrkan för att fira gudstjänst, men Sintram, som vill påminna folket om att han 

finns, sätter på sig vinterkappan och kör dit med en släde, som för att erinra folket om vintern 

och kölden. Den ljusa sommardagen ”hör Vår Herre till”, säger folket, men när Sintram kör 

förbi i sin gnisslande släde med bjällrorna som överröstar själva kyrkklockorna tror de sig ha 

sett djävulen själv. I kyrkan talar prästen om den ljusa sommaren, men Sintrams närvaro göra 

att alla endast kan tänka på den kalla vintern och dess svårigheter.
70

  

   Efter Sintrams besök i kyrkan på midsommardagen talas det om att prosten fått en skrivelse 

där det beskrivs hur Sintram vill ödelägga hela bygden och låta vildmarken ta över 

människornas boningar och jord.
71

 Så står de två polerna, de goda människorna med den 

brukade jorden, sommaren, kyrkan och den kristna guden, mot den elake Sintram, som vill se 

vinter och kyla överallt och förstöra den ljusa och av människor brukade naturen till förmån 

för den vilda, mörka naturen, Sintram som sägs gå djävulens ärenden.
72

 Denna spänning 

mellan ljus och mörker, godhet och ondska, Gud och djävulen, illustreras framför allt av 

naturbeskrivningarna och de motsatser mellan ljus och mörker och tamt och vilt som finns 

där:  

 

   När midsommardagens prakt låg över bergen och klockljuden från Bro kyrka av den dallrande 

luften buros ända upp till Fors, när helgdagens outsägliga stillhet härskade över landet, då reste 

han [Sintram] sig i vrede. Det syntes honom, som om Gud och människor vågade glömma, att 

han fanns, och han beslöt att fara till kyrkan, även han. De, som jublade åt sommaren, skulle få 

se honom, Sintram, älskaren av mörker utan morgon, av död utan uppståndelse, av vinter utan 

vår. 
73

 

 

I kapitlet ”Midsommar” är naturen alltså, precis som i kapitlet ”Torkan” avhängig människors 

handlingar, besjälad av samma ande som styr människorna, så som den onda ande som styr 

den elake Sintram också kan urskiljas i den natur han vill ska ödelägga världen. I 
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”Midsommar” uppstår samma kontrast mellan kristendom och folktro eller djävulsdyrkan som 

finns i kapitlet ”Julnatten”, och i berättelsen om Sintram och folket som vill fira midsommar 

blir spänningen mellan det civiliserade samhället och naturen, mellan ordningen och 

oordningen, samt andlighetens roll – Gud mot djävulen, kristendom mot folktro – än 

tydligare. De kristna människorna, som hör samman med ljus och glädje, den leende och 

ordnade naturen, ställs mot det vilda representerat av Sintram, som hör samman med mörker, 

kyla och framför allt den vilda naturen. I kyrkan talar prosten fåfängt ”om sommarens ljusa 

högtid. Ingen hörde på honom. Folket tänkte blott på ondskan och kölden och på den 

sällsamma ofärd, som den elake brukspatronen bådade dem.” 
74

 I kapitlet beskrivs det vidare 

hur den elake, Sintram, vill tjäna sin herre djävulen genom att låta den vilda naturen ta över 

människornas värld:  

 

[D]en elake ville lägga landet öde, så långt som Bro kyrktorn syntes. Han ville se skogen 

skymma bort kyrkan. Han ville se björn och räv bo i människornas boningar. Åkrarna skulle 

ligga obrukade, och varken hund eller hane skulle höras i de trakterna. Den elake ville tjäna sin 

herre med att vålla var mans ofärd. 
75

 

    

Detta visar tydligt hur religionen och naturen blir två motpoler som bär med sig de tidigare 

nämnda motsättningarna mellan ordning och oordning, och här även mellan det goda och det 

onda. Skogen, den vilda naturen, ska skymma bort kyrkan, rummet för den kristna tron; det 

vilda, i form av mänsklig ondska och den vilda naturen, hotar den civiliserade, kristna 

ordningen.  

    

Natur och andlighet relateras till varandra i ett liknande mönster av motsättningar mellan det 

tyglade och det vilda, mellan ordning och oordning och mellan civilisation och natur i motivet 

med den stora höstfloden i kapitlet ”Nygårdsflickan”. Det är en del av den stora storm som 

drabbar trakten under kavaljerernas regemente, men här i form av människor, som liksom 

tidigare nämnts liknas vid en naturkraft, en stor höstflod som sveper ned över Ekeby. 
76

 Där i 

kapitlen ”Julnatten” och ”Midsommar” det vilda fått representeras av naturen eller av en 

övernaturlig kraft är det i kapitlet ”Nygårdsflickan” människorna som får representera det 

vilda; människorna blir som vilddjur, vilket de också liknas vid.  
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   Det som till slut tyglar den stora hären av de vilda människorna är dels en stor fest som 

kavaljererna håller, då de bjuder på resultatet av odling och lantbruk, av höstbak och 

bryggande, det av människor ordnade i kontrast till höstflodens vildhet, och dels grevinnan 

Elisabets godhet och ädla uppenbarelse. Människorna i höstfloden, den vilda hären, behandlar 

grevinnan Elisabet rått och vildsint, men drabbas av dåligt samvete när de möts av hennes 

godhet och lugn. 
77

  

 

   De [folket, förf. anm.] sågo grevinnan rätt i ansiktet, och Gösta märkte hur anblicken av den 

oskuld och fromhet, som de där sågo, bragte tårar i mångas ögon. Det var hos dem alla den tyst 

tillbedjan av det ädlaste de hade skådat. Det var människor, som gladde sig åt att en av dem 

hade en så stor kärlek till det goda. 
78

 

 

Det som tyglar den mänskliga vildheten, inslaget av vild natur i människan, är alltså mötet 

med godheten, med en kvinna som vill leva i enlighet med Guds bud och tror människor om 

gott. Här formuleras också skillnaden mellan den vilda naturen och den mänskliga vildheten. 

Där den vilda naturen och oordningen i den utgör ett verkligt hot mot människornas ordnade 

värld, mot kristendomen och civilisationen, är den mänskliga vildheten lätt att tygla och kuva. 

I mötet med civilisation och ordning, och framför allt med den kristna fromheten som i 

kapitlet om den stora höstfloden representeras av grevinnan Elisabet, står sig den mänskliga 

vildheten svag.  Det vilda och okuvliga hos den stora människomassan försvinner inför den 

mänskliga ordningen och godheten, inför Elisabets kristna fromhet, och de blir åter människor 

istället för vilddjur.
79

  På så vis blir kontrasten mellan civilisation och det vilda, mellan 

ordning och oordning och mellan människa och natur ännu tydligare, eftersom människornas 

vildhet trots allt är liten, vänd mot de små sammanhangen, och lätt att kuva. Det vilda och 

farliga i naturen är däremot stort och sublimt, en genomgripande och hotande kraft med 

ursprung i både det påtagliga, i vårfloder och stormar, och i det övernaturliga och ockulta, 

skogens väsen och djävulen.  

   I de följande avsnitten kommer begreppet ”det sublima” att utvecklas och användas för att 

visa hur relationen mellan natur och andlighet påverkar intrigen och vilka krafter som finns i 

naturen. För att möjliggöra en så tydlig användning av begreppet som möjligt kommer denna 

uppsats att använda en definition av det sublima från Det sublimas politik av Kristina 

Fjelkestam. Det sublima sammanfattas som en känsla av upphöjdhet, det oerhörda och 
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orepresenterbara, och den sublima upplevelsen är något som står över det verkliga och 

vardagliga. Fjelkestam beskriver hur man under 1700-talet och 1800-talet länkat samman det 

sublima med både naturen, det övernaturliga och senare med människans intellekt och 

konstnärliga produktion. I denna uppsats syftar begreppet ”det sublima” till det tidiga 1700-

talets definition av det sublima, som man ansåg fanns till exempel i naturens storslagna 

scenerier så som stormar och jordbävningar och i övernaturliga fenomen som gudar, helvetet 

och mirakel. 
80

 

 

5.4. Hur relationen påverkar intrigen   

I slutskedet av Gösta Berlings saga sker ett skifte i den motsättning mellan natur och 

andlighet, mellan det vilda och det ordnade, som är en genomgripande struktur i resten av 

berättelsen. Här knyts temat natur och temat andlighet samman i berättelsen om kapten 

Lennart, ”Guds vandringsman”, där alla de tidigare motiven, Guds hand i naturen, det vilda 

landskapet som speglar människornas värld och kontrasten mellan det oordnade och det 

ordnade, det onda och det goda kommer samman, förklaras och löser spänningen mellan den 

vilda, okuvliga naturen och den kristna, mänskliga världen.  

     Föreställningen om Guds hand i naturen, och den storm som Gud låter härja över 

människorna, är en genomgående linje i hela Gösta Berlings saga, och det är ”Guds 

vandringsman”, kapten Lennart, som förkunnar för folket att Gud styr över naturens krafter 

och att den storm som gått över landet verkligen är Guds storm. Det är först då som friden kan 

infinna sig. När kapten Lennart förkunnat Guds storhet och makt över naturen leder det till ett 

uppvaknande och en förändring hos människorna. I kapitlet ”Broby marknad” ger Kapten 

Lennart sitt liv för att rädda en grupp kvinnor och barn, och vid hans dödsbädd ger folket 

vittnesbörd om hur kapten Lennart botat och förbättrat dem. 
81

 Till kapten Lennarts 

begravning sluter många människor upp, och prosten håller ett tal där han berättar om kapten 

Lennart och hur allt som skett under året ”var en förberedelse till den kärlekens och lyckans 

tid, som nu helt visst vore att vänta”. Nu, när folket tack vare kapten Lennart bättrat sig, 

kommer friden också att lägga sig över djur och natur, och de döda tingen och naturen 

kommer att upphöra att skada människorna. Så omdanas människorna, från folket i stort till 
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Gösta Berling själv, från att vara präglade av själviskhet, ondska och gudlöshet till att fyllas 

av godhet, medmänsklighet och hopp. 
82

  

   Denna slutgiltiga upplösning visar också hur naturen speglar det som sker i människornas 

samhälle; då kavaljererna regerade med vårdslöshet och vildhet blev naturen orolig och 

reagerade med stormar, översvämningar och olyckor. Då var spänningen mellan det vilda och 

det ordnade, mellan det onda och det goda och mellan människa och natur som störst. Men 

när folket och Gösta Berling, den främste av kavaljererna, vaknar upp och bestämmer sig för 

att börja vandra rätt väg och göra bättring lägger sig lugnet och ron över naturen. På så vis 

upplöses också den motsättning mellan natur och kristen andlighet, mellan det vilda och 

civilisationen, mellan oordning och ordning som format Gösta Berlings saga. Den mänskliga, 

kristna ordningen kan till slut möta den vilda naturen i ett motiv som ytterst utgår från 

godhetens seger över ondskan, både hos människor och hos naturen. Denna motsättning, och 

upplösningen av denna motsättning, är drivande i intrigen och utgår framför allt från 

förklaringsmodellen att Gud styr skeendena i naturen och med naturen som verktyg straffar 

och styr människorna. Därför är det också kapten Lennart förkunnelse om just Guds makt 

över naturen och människans litenhet gentemot denna gudomliga kraft som kan omvända 

människorna och föra dem på rätt väg.  

   I följande avsnitt kommer de olika förklaringar av krafterna i naturen som framkommit 

genom analysen, bland annat den ovan nämnda förklaringen med Guds hand i naturen, att 

preciseras och utvecklas för att undersöka vilka krafter naturen innehåller uttryck för.  

 

5.5. Krafterna i naturen   

Genom analysen har framkommit tre förklaringar, framför allt till den stora stormen men 

också till andra skeenden i naturen, som alla ger uttryck för krafterna i naturen i Gösta 

Berlings saga. Den första förklaringen ställer naturen och den kristna andligheten i en nära 

relation, genom att ge uttryck för hur naturen innehåller en kristen, gudomlig kraft. Det är 

Guds hand i naturen som orsakar allt som sker i romanen, från den stora stormen till torkan 

som hotar människorna. Det formuleras hur Gud använder naturen som ett verktyg för att 

straffa människor, som i fallet med den stora stormen, för att märka ut människor som inte 

varit rättrogna, som Brobyprästen som anklagas för att ha orsakat den svåra torkan, och för att 

omdana människorna, ytterst genom kapten Lennart, ”Guds vandringsman”. I denna 

förklaring är naturen inte en kraft i sig, utan endast det verktyg för Gud så som Gösta Berling 
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själv tycker sig se när vargarna i kapitlet ”Gösta Berling, poeten” hindrar honom och Anna 

Stjärnhök från att fly tillsammans. 
83

  

   En annan förklaring till skeendena i naturen placerar också en andlig, utomstående kraft i 

naturen. I denna förklaring innehåller naturen uttryck för vilda, ockulta krafter, för djävulen 

och folktrons varelser som alla är sammanbundna med naturen. I denna förklaring görs 

kontrasten mellan natur och kristen andlighet stark; naturen står för det onda, vilda och 

ociviliserade, i kontrast till det goda, ordnade och civiliserade kristna, mänskliga samhället. I 

kapitlet ”Midsommar” uttrycks exempelvis hur den onde Sintram, representerande det onda 

och kalla, en man i förbund med djävulen, vill att vildmarken ska ta över människornas värld 

och förstöra allt människorna odlat och byggt upp. 
84

 Denna förklaring står alltså i motsats till 

idén att skeendena i naturen är uttryck för en kristen, gudomlig kraft; istället är naturen och de 

krafter den är uppfylld av ett hot mot den kristna ordningen. 

   Den tredje förklaringen skiljer sig från de två första genom att naturen här inte innehåller 

någon utomstående, andlig kraft – varken kristen eller ockult – utan är en kraft i sig, med en 

etisk medvetenhet och möjlighet att agera själv. Naturens kraft är omätbar och står i kontrast 

snarare till den rådande ordningen, till rationalitet och regler, än till någon form av andlighet. 

Det är en sublim, upphöjd, och vild kraft, både påtaglig, i form av storm, översvämning och 

torka, och icke-fysisk, ett uttryck för en vildhet och en okuvlighet som kan återfinnas i allt, 

även hos människorna, så som kavaljererna själva och den av människor bestående 

”höstfloden”.  

   I Gösta Berlings saga ges alltså uttryck för dessa tre förklaringar av vilka krafter som styr 

och påverkar skeenden i naturen, men de olika förklaringarna har inte samma funktion i 

romanen och behöver inte spåras till samma utgångspunkt. Detta gör att deras funktion för 

relationen mellan temat andlighet och temat natur, och den påverkan denna relation har på 

intrigen, också skiljer sig åt. Uttrycken för vilka krafter som finns i naturen faller inom två 

olika funktioner, som skulle kunna beskrivas som två olika stadier av förklaringar av den kraft 

som uppfyller naturen. I det ena stadiet finns de två förklaringar som ger uttryck för en yttre 

kraft i naturen, Guds hand i naturen respektive de ockulta krafterna i naturen, och deras 

funktion finns inom berättelsen. Dessa förklaringar är de som människorna, romanens 

gestalter, kan använda för att göra det som sker begripligt. Folket i Gösta Berlings saga 

förklarar exempelvis hur olyckor och naturkatastrofer orsakas av de varelser som lever i 
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naturen, hur skogens varelser blir oroliga när den mänskliga världen är orolig. 
85

 På samma 

sätt förklaras till exempel torkan med att det är någon som ”Guds hand söker”. 
86

 När det 

antyds att Gud styr över naturen eller att det finns ockulta krafter i naturen kan detta ses som 

de förklaringar som människorna tar till för att förklara det som sker för sig själva.  

   Den tredje förklaringen, där naturen är en kraft i sig själv, kan placeras i det andra stadiet, 

med en funktion inte framför allt inom berättelsen, för dess karaktärer, utan som en ram kring 

berättelsen. Då skulle det som verkligen sker i naturen vara kopplat till en sublim kraft i 

naturen själv, en kontrast till människans ordnade och civiliserade värld. De förklaringar som 

kan placeras i det första stadiet skulle då finnas för att förklara detta tredje uttryck för de 

krafter som finns i naturen, genom en kristen respektive folklig andlighet. I detta uttryck för 

krafterna i naturen sammanförs motivet med den stora stormen och de omdaningar som följer 

på kapten Lennarts uppväckande av människorna. Det sublima i naturen, de starka krafter som 

människorna förklarar genom utomstående, andliga krafter, tydliggör vad som är fel i den 

mänskliga världen, men begripliggörs genom kristen tro och folktro. Därmed går naturen i 

främsta ledet för att framkalla den omdaning som behövs, med Guds vrede och storm, som 

uttrycks av kapten Lennart och majorskan, och den folkliga tron på djävulen och de onda 

krafterna i naturen som drivande förklaringar. Varken majorskans ordning eller kavaljerernas 

oordning kan föra människorna på rätt väg; majorskan uttrycker i kapitlet ”Unga grevinnan” 

själv hur den stora stormen behövs, och hur stormen ska ”störta fram mot vacklande väggar, 

bryta de lås, som ha rostat, och de hus, som luta till fall!”. 
87

 Mötet mellan natur och 

andlighet, som finns i den sublima naturen, naturen som en kraft i sig, tvingar människan till 

omdaning och förändring. En storm behövs för att uppväcka människorna och föra dem på 

rätt väg, men det sublima i naturen, det förhöjda och storslagna, är för människorna 

oförklarligt. Därför behövs de första två förklaringsmodellerna för att begripliggöra det som 

sker i naturen genom utomstående krafter.  

    

6.1. SAMMANFATTNING  

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken roll andlighet och natur har i Selma 

Lagerlöfs Gösta Berlings saga, hur andlighet och natur relateras till varandra och hur denna 

relation ser ut. Analysen av temat andlighet och temat natur i Gösta Berlings saga har visat på 

tre genomgripande linjer, som mynnar ut i tre olika förklaringar till händelserna i romanens 
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intrig och de skeenden i naturen som har en betydande plats i berättelsen. Dessa tre 

förklaringar visar på vilket sätt naturen i Gösta Berlings saga kan ses som animerad och 

moralisk, hur andlighet och natur relateras till varandra och hur denna relation påverkar 

intrigen, och de visar ytterst på vilka krafter som uppfyller naturen i Gösta Berlings saga.  

   Den genomförda analysen utgår från motivet med ”den stora stormen” och de 

naturkatastrofer så som vårfloden och torkan som hotar människornas värld i Gösta Berlings 

saga. I den inledande förklaringen till skeendena i naturen skapas en stark koppling mellan 

natur och kristen andlighet, då den stora stormen och de andra naturfenomenen förklaras med 

att Gud använder naturen som ett verktyg för att straffa, peka ut och omdana människor. 

Naturen är då uppfylld av en kristen, gudomlig kraft, och en etisk medvetenhet och moral som 

utgår från Guds plan för människorna och den väg på vilken det formuleras att Gud genom sin 

hand i naturen vill styra människorna.  

   Men genom relationen mellan andlighet och natur, en struktur av kontraster mellan 

andlighet och natur, uttrycks också en annan förklaring till det som sker i naturen. I denna 

förklaring uttrycks en motsättning mellan andlighet och natur, där andligheten representerar 

det kristna samhället, civilisation och ordning och naturen den ockulta folktron och djävulen, 

vildhet och oordning. I denna förklaringsmodell är naturen besjälad och befolkad, men står i 

kontrast till den kristna moralen; naturen är ond och utgör ett hot mot den mänskliga, kristna 

ordningen. I Gösta Berlings saga representerar till exempel romangestalten Sintram tydligt 

spänningen mellan den vilda, onda naturen, för vilken han står, och den ordnade, goda 

mänskliga världen.  

   Dessa två förklaringar, den ena som sammanför naturen med en kristen andlighet och den 

andra som uttrycker en stark motsättning mellan naturen och kristen andlighet, kan dock ses 

som förklaringar med en funktion inom berättelsen. Guds hand i naturen och de ockulta, vilda 

krafterna i naturen är förklaringar som romangestalterna i Gösta Berlings saga använder för 

att förklara det som sker i naturen, för att förklara det de inte förstår, det omätbara och 

sublima. Det är detta som den tredje förklaringen till skeendena i naturen uttrycker; naturen är 

en kraft i sig. I denna förklaring ryms både de andliga motiven och naturmotiven, den kristna 

ordningen och den vilda oordningen. Oavsett vilken förklaring man ger till den stora stormen 

och naturkatastroferna leder detta, genom kapten Lennart som uppväckt folket till godhet och 

medmänsklighet, till en omdaning av den värld som berättelsen rör sig i, och både folket och 

naturen får frid. Den funktion som relationen mellan andlighet och natur har för intrigen i 

Gösta Berlings saga är alltså att skapa en enhet mellan den mänskliga världen och skeenden i 
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naturen, mellan det påtagliga och det sublima, och att driva berättelsen från majorskans 

tyglade ordning, genom kavaljerernas vilda oordning, till ett tillstånd av frid mellan natur och 

människor, mellan det vilda och det ordnade. De motsättningar mellan natur och andlighet, 

kristen ordning och naturens oordning som löpt genom hela Gösta Berlings saga, upplöses på 

så vis genom den omdaning som motsättningarna själva framkallat, och det är i det mötet som 

både människor och natur kan få frid.  
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