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Inledning  

 

Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen (1899) är ett av de verk som ligger mig allra kärast om 

hjärtat, den innehåller en magi som starkt fascinerar mig. Det är något spännande och unikt med 

Lagerlöfs romanfigurer och kärlekspar som jag inte riktigt har fått ett grepp om ännu och jag har 

länge velat gå närmare in på kärleksmotivet i hennes verk. Då En herrgårdssägen redan varit 

föremål för mycket tidigare forskning, letade jag mig vidare efter ett annat verk att undersöka 

och jag fastnade för ett Lagerlöfverk som inte är lika välkänt, Antikrists mirakler från 1897. Jag 

möttes av en mycket intressant roman med ovanligt många olika teman och bihandlingar och 

fann således även i detta verk många fascinerande aspekter att dyka ner i. Antikrists mirakler är 

inte ett av hennes idag mest kända verk men däremot ett verk som bidrog till Lagerlöfs 

erkännande som författare. Kritiken var nästan enbart positiv även om recensionerna betonade 

helt skilda aspekter, kanske eftersom den innehåller så många olika berättelselager.
1
 Vissa läste 

den som en idéroman i sin helhet och andra som ett samlingsverk med italienska legender. Även 

om boken blev varmt mottagen av kritikerkåren ansåg Lagerlöf själv att hon delvis misslyckats, 

eftersom hon rörde sig på okänd mark istället för att skriva om den svenska hembygden.
2
 

Lagerlöfs inspiration till verket ska ha uppkommit genom en Italienresa Lagerlöf gjorde 1895 

tillsammans med Sofie Elkan.
3
 De stannade på Sicilien en månad och Selma fördjupade sig i 

legender från många olika byar och städer, av vilka många återfinns som episoder i Antikrists 

mirakler. 

  Huvudhandlingen i Antikrists mirakler kretsar kring ett älskande par, Micaela och 

Gaetano. Hon är starkt religiös och sätter ständigt sin tro främst. Han är troende men även 

nybliven socialist och vill förändra världen. Micaela kan inte acceptera socialismen, därför att 

hon ser den som ett slags Antikrist, som ska vända folket bort från det himmelska. Efter ett 

uppror fängslas Gaetano och Micaela får då en uppenbarelse i en dröm. Hon ska bygga en 

järnväg runt Sicilien och då ska hon genom Guds vilja få Gaetano tillbaka. Genom att be till en 

kristusbild, som i själva verket är en falsk sådan, får hon hjälp med åtagandet. Den falska 

kristusbilden är en kopia av en mycket helig bild, och den enda skillnaden är att den falska fått 

                                                      
1
 Birgitta Johansson, ”Kritikens sagoberätterska. En receptionsstudie av Selma Lagerlöfs  

90-talsverk”, Om Lagerlöf, Göteborg 1998, s. 140. 
2
 Hanna Greta Näslund, Selma Lagerlöfs symboliska diktning, Stockholm 1996, s. 11. 

3
 Vivi Edström, Selma Lagerlöf, Livets vågspel, Stockholm 2002, s. 192 ff. 
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en inskription i sin huvudkrona som lyder ”Mitt rike är endast av denna världen”. Bilden kan ses 

som Antikrist, någon som verkar för det jordiska istället för det himmelska. Det är en 

komplicerad historia med många olika trådar i sin väv: kärlek, socialism, religion, modernism, 

jämställdhet. Vivi Edström har sammanfattat de första intrycken såhär: 

 

Antikrists mirakler är inte lätt att tyda. Det är en bok som gäckar och bländar. Man tror att man har 

förstått den - och plötsligt visar den en ny sida.
4
 

 

Precis så kände även jag efter första läsningen. Det finns väldigt många sätt att tolka verket, 

vilket är intressant i sig. Berättelsen slutar något oväntat med en försoning mellan det andliga 

och det världsliga, både i kärleksförhållandet mellan Micaela och Gateano och mellan kärlek, 

socialism och religion i samhället.  

 Syftet med uppsatsen är att undersöka kärleksmotivet och maktförhållanden i Antikrists 

mirakler. Genom verket sker ett intressant växelspel mellan maktfaktorerna kärlek, religion och 

politik och detta vill jag undersöka närmre i denna uppsats. En annan del som förbryllar mig med 

verket är maktkampen som ständigt pågår mellan man och kvinna. Micaela gör en intensiv 

maktväxling med de tre männen i hennes liv, fadern, den äkte mannen och Gaetano - och kanske 

även med Gud. Vad som även förvånar mig är kontrasten mellan den fina, överjordiska kärleken 

och de misogyna, rent kvinnoförnedrande uttalanden som går att finna i boken. Jag vill således 

undersöka hur detta går ihop, vad är det som binder dessa kontraster samman? En ytterligare sak 

som driver mig i denna uppsats är en undran om eller hur Lagerlöf samspelat med Ellen Keys 

kärleksteorier. Idéhistorikern Inga Sanner skriver: 

 

Det som sammanbinder de olika delarna av Keys tänkande är den underliggande visionen. Det är en 

vision om att världen i grunden hänger samman och att det till synes motsatta ska kunna ingå en 

förening på ett högre plan.
5
 

 

Det som slår mig när jag läser detta är att det skulle kunna varit ett sammanfattande uttalande om 

just Antikrists mirakler, varför det blir intressant att undersöka kopplingen dem emellan, i 

synnerhet som kärleksteoretikern Ellen Keys idéer är typiska för det romantiska kärleksideal som 

                                                      
4
 Edström, s. 197. 

5
 Inga Sanner, Den segrande Eros - Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre, 

Nora 2003, s. 25. 
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råder i romanen och då hon verkade i Lagerlöfs samtid. Analysen kommer således att kopplas till 

en idéhistorisk bakgrund och jag kommer även att att bredda problematiken genom att göra några 

utblickar till andra verk i författarskapet. 

 

 

Forskningsöversikt 

 
Det finns en rikligt utbredd forskning om Lagerlöf och hennes verk. När det gäller Antikrists 

mirakler finns dock inte mycket skrivet. I Bengt Eks Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga. 

En studie över genombrottsåren 1891-1897 (1951) finns ett kapitel om tillkomsten av Antikrists 

mirakler och en diskussion om verklighetsunderlaget, socialism och kristendom i dåtidens Italien 

vilket jag tar med mig som bakgrundsunderlag till denna studie.  

 Henrik Wivel ger i Snödrottningen - En bok om Selma Lagerlöf och kärleken (1990) en 

kort analys av verket och dess romanfigurer och jag kommer delvis att använda hans resultat för 

att utveckla min egen analys. 

 Ulf Olsson skriver i Invändningar - Kritiska artiklar (2007) om allegorier i Antikrists 

mirakler och framför sin idé om en ”fru Allegori” i Lagerlöfs författarskap. Olsson rör även vid 

maktkampen mellan könen, något jag vill vidareutveckla i denna uppsats.  

 När det gäller feministisk forskning, kärlek och religion finns oändligt mycket litteratur 

som skulle kunna vara intressant. Det jag främst har använt mig av inom detta område är ett 

översiktsverk som behandlar dels rätt tidsperiod, dels den svenska litteraturscenen, Inga Sanners 

Den segrande eros (2003). 

 Claudia Lindéns avhandling Om kärlek - Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key 

(2002) behandlar Ellen Keys kärleksteorier mer ingående men används inte i denna uppsats. 

 Maria Karlson behandlar Lagerlöfs melodramatiska grepp i Känslans röst. Det 

melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst (2002) vilket jag kommer att snudda vid. 

 Anna Bohlins avhandling Röstens anatomi. Läsningar av politik i Elin Wägners 

Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier (2008) 

tar upp kvinnans politiska röst hos bland andra Lagerlöf. 

 
Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: kapitel 2 består av en idéhistorisk bakgrund där 
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Lagerlöfs författarskap och kärlekstematik betraktas i perspektiv av en av samtidens 

kärleksteoretiker, Ellen Key. Dessutom behandlas mottagandet av Antikrists mirakler och 

Lagerlöfs egna förklaringar till verkets undermeningar, hennes syn på socialism, religion samt 

kärlek i hennes författarskap. I kapitel 3 analyserar jag kärlekstemat i Antikrists mirakler, 

maktkampen mellan Micaela och männen i hennes liv samt växelspelet mellan religion, kärlek 

och politik i Antikrists mirakler. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och reflekterande 

diskussion. 

 

Kärlek i samtiden 
 
Inga Sanner driver i Den segrande eros en tes om att kärleken ska ha ersatt religionen, att 

kyrkans allt mindre makt över oss bidragit till att kärleksrelationerna värderas högre och högre.
6
 

Kanske har det att göra med att när människor fick välja partner av kärlek och inte av 

bekvämlighet eller tvång, minskade behovet av tilliten till Gud, människor kunde skapa sin egen 

lycka. Från 1800-talet och framåt formades åskådningar med den romantiska kärleken i centrum.  

 Ellen Key (1849-1926) menade att den heterosexuella kärleken ersatt den tomhet som 

den kristna religionen lämnat efter sig, men istället för att helt ersätta det ena med det andra så 

band hon istället samman religion och kärlek. Hon ansåg att allt hängde ihop via kärleken och 

menade att den låg som en väg mellan den enskilda människan och samhället.
7
 Kärleken för Key 

innebar till synes både religion och politik, hennes livstro att ”kärleken binder oss samman” går 

lätt att koppla med socialismens samt kristendomens ”du skall älska din nästa”. Sanner menar 

vidare: 

 

Keys vision om att individens intressen går hand i hand med mänsklighetens har också en politisk 

dimension och stod i nära förbund med de idéer om en förening av liberalismens individualistiska och 

socialismens kollektivistiska sida som hon hade uttryckt i andra sammanhang.
8
 

 

Key argumenterar i sina teorier mot kristna värderingar då hon menar att människorna bör 

förbättra livet här på jorden istället för att vända sig mot en högre himmel. Det är denna tro på 

                                                      
6
 Sanner, s. 11. 

7
 Ibid. s. 21. 

8
 Sanner, s. 22. 
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jordelivet och kärleken som den upplyftande, sammanbindande kraften jag nedan ämnar väva 

samman med budskapet i Lagerlöfs Antikrist mirakler. 

 Ellen Keys teorier och kärlekslära passar väl för jämförelse och kontextualisering med 

Lagerlöfs verk på flera plan, dels tidsmässigt då de båda författarinnorna var samtida, dels att 

tematiken i Antikrists mirakler kretsar kring just kärlek, religion och politik. Även om Lagerlöf 

och Key inte var överens i alla ståndpunkter så finns det många saker som överensstämmer och 

mycket intressanta punkter att jämföra. Nedan följer några avsnitt om Lagerlöfs relation till 

socialism och religion samt om kärlek i hennes författarskap.  

 

 

Lagerlöf och socialismen 

Kritiker och forskares åsikter går isär helt vid diskussioner om Lagerlöfs egentliga syn på 

socialismen. Vissa hävdar att hon i Antikrists mirakler försvarar socialismen medan andra läser 

den som en protest, ett antisocialistisk idéverk. Oavsett så blir det komplicerat att sätta någon 

politisk stämpel eftersom de politiska facken såg annorlunda ut i slutet av 1800-talet. Lagerlöf 

blev dock senare medlem i det liberala partiet, vilka hade socialistiska sympatier.
9
 Vivi Edström 

skriver om Lagerlöf: ”Vid ett besök i Stockholm våren 1895 hade hon diskuterat socialism med 

Ellen Key och hon läste med iver hennes bok Individualism och socialism.”
10

  Under resan till 

Italien uppmärksammade Lagerlöf de politiska problem som landet led av och hon fascinerades 

av hur socialismen frodades under dessa förhållanden. Hon upplevde antagligen socialismen nere 

i söder som mer spännande och äkta än i kalla norden. Sannolikt inspirerad av Ellen Keys 

skrifter gestaltade hon en utopisk socialism i Antikrists mirakler.
11

 Bengt Ek skriver: ”Ett 

studium av likheterna mellan Ellen Keys skrift och Antikrists mirakler är givande vid 

betraktandet av det socialistiska inslaget i Selma Lagerlöfs verk.”
12

  Här vill jag påstå att det inte 

enbart är politiska aspekter som inspirerat Lagerlöf, även de kärleksteorier som Key predikade 

går tydligt att finna i detta verk. Det är en något komplicerad relation man anar mellan de två 

                                                      
9
 I Anna Bohlins Röstens anatomi. Läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs 

Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier (2008), ges Lagerlöfs politiska röst stort 
utrymme. 
10

 Edström, s. 193. 
11

 Bengt Ek, Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga, en studie över genombrottsåren 1891-1897, 
Stockholm 1951, s. 259 f. 
12

 Ek, s. 260. 
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författarna, Lagerlöf blev uppenbarligen inspirerad av Key samtidigt som hon offentligt tog 

avstånd från många av hennes åsikter. 

 Vilka Lagerlöfs politiska åsikter egentligen var, är tämligen svåra att utläsa från hennes 

verk. Rent generellt var Lagerlöf ingen som basunerade ut sina åsikter, hon ville gärna hålla sig 

kall och mystisk, som den snödrottning hon var känd som. I Antikrists mirakler läser åtminstone 

jag in en sympatisk framställning av socialismen så som historien knyts ihop i slutet, då kärlek, 

kristendom och socialism flyter samman till ett. I slutkapitlet antyder påven att socialismen borde 

omslutas av kristendomen istället för att motverka den. Samtidigt tog Lagerlöf ståndpunkt mot 

socialismen i en intervju 1928 (där hon dock framförde sina sympatier till det förtryckta 

Sicilien).
13

  

 Till sin danska översättare Ida Falbe Hansen skriver Lagerlöf 22/12 1897 angående de 

varma recensionerna hon fått:  

 

Man invänder ock emot mig att underverken borde varit af socialistisk betydelse, men det har jag ej 

velat. Jag har velat ha bilden till en Kristus imitatör. Han skulle hjälpa blinde, utdrifva djäflar, rädda 

äktenskapsförbryterskan etc. såsom Kristus och ur detta skulle socialismen framstå såsom 

Kristendomen framgick ur Kristi lif. Inte ha Jesu underverk någon egentlig kristlig betydelse.
14

 

 

Den falska kristusbilden skulle vara ”Kristus imitatör”. Vad var dock skillnad mellan denna 

imitatör och den riktiga Kristus? Den falska bilden gör mycket gott i verket, en riktig 

undergörare som lyssnar till folkets böner, antikrist gör aldrig något ont - mer än att vända fokus 

till de världsliga problemen istället för de himmelska. Lagerlöf ville alltså visa att socialismen 

och kristendomen skulle kunna smälta samman och fungera som en enhet. I citatet ovan menar 

Lagerlöf att Jesu underverk inte har någon kristlig betydelse - och heller ej antikrists. Det är den 

jordiska kärleken, socialismen, som underverken sker genom. Om hennes egna sympatier låg i 

detta också eller om hon skrivit boken utifrån Keys skrifter kan bara spekuleras om.  

 Kanske ser inte Lagerlöf underverken som kristliga, eftersom hon gärna istället anammar 

trolldomens värld. Tar vi då bort Antikrist och Kristus från berättelserna så skulle allt det som 

sker i verket kunna vara utslag från socialism samt en nypa hederlig Lagerlöfsmagi.  

 

                                                      
13

 Ek, s. 256. 
14

 Lagerlöf 1967, s. 195. 
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Lagerlöfs egen tro och andlighet i författarskapet 

Hur Lagerlöf stod i relation till kristendomen står forskare oense om, och är inget som säkert går 

att fastställa. Vad som går att utläsa i brev, anteckningar och genom hennes författarskap kan 

vara motsägelsefullt och i verken växlas motiven mellan helgonlegender och folktro. Medan de 

flesta forskare, däribland Jacob Kulling, ser henne som en genomkristen kvinna med stark 

relation till Jesus, läser andra in ett avståndstagande från kristendomen. Vad som däremot är klart 

är att hon hade ett stort intresse för både andlighet och folksägner och hon grävde ner sig i olika 

motiv allt eftersom hon utvecklade sitt författarskap. 

 Uppvuxen i en gammal prästsläkt i Mårbacka, men med en inte alltför kristen far, 

blandades bibelstudier med folksägner och vidskeplighet.
15

 Hon präglades tidigt av dessa 

berättelser om magi, naturkrafter, troll och skogsrån. Genom hela livet bar hon med sig detta 

stora intresse för religion och mystik, troligtvis både för hennes personliga intresse samt för att 

utveckla stoff till hennes många verk. 

 

 

Kärlek i Lagerlöfs författarskap 

I nästan alla verk av Lagerlöf står kärleken i centrum. Kärleken porträtteras förvisso på skilda 

sätt, men något binder dem ändå samman. Kärleken är aldrig enkel, aldrig snabb. Den tar tid på 

sig, den är stormande och omöjlig men den kan även vara ombytlig, magisk och förbjuden. Vad 

som är återkommande i Lagerlöfs verk är att kärleken ständigt står i ett växelspel med 

uppoffring. För att vinna kärlek så måste något annat försakas, först då kan den riktiga kärleken 

få leva. För att välja ett par exempel kastar vi en snabb blick på En herrgårdssägen och Gösta 

Berlings saga (1891), två av hennes mest kända verk.  

 I En Herrgårdssägen är kärleken magisk, den botar galenskap och finns där för de två 

som aldrig hittar hem, Gunnar och Ingrid. Kärlek och galenskap hänger här samman. Inte förrän 

Ingrid släpper studenten med tankarna och hjälper den stackars galningen så hittar hon 

kärleken.
16

  I Gösta Berlings saga är kärleken passionerad men ombytlig. Gösta bränner sina 

händer i elden för att rädda Elisabets heder - där kärleken vistas ser vi dramatiska händelser, 

uppoffring är nyckelordet för att kärleken ska fungera. 

                                                      
15

 Gunnel Weidel, Helgon och gengångare. Gestaltning av kärlek och rättvisa i Selma Lagerlöfs diktning, 
Lund 1964, s. 18. 
16

 Karin Petherick, ”Dunungen”, Selma Lagerlöf och kärleken, Hedemora 1997, s. 46 f. 
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Gensvar på verkets mottagande 

Lagerlöf var besviken på många av recensenterna av Antikrists mirakler, de förstod den inte. I ett 

brev till Ellen Key daterat 15/12 1897 förklarar hon ingående den röda tråd och dolda allegori 

som bland andra Key inte hade uppfattat. Brevet är ömsom hjärtligt, ömsom syrligt och vittnar 

om deras inte alltför okomplicerade förhållande till varandra. Såhär förklarar hon sina tankar om 

sambandet mellan Antikrist och socialismen: 

 

Jag beslöt  mig då för att begagna engelskans bortbytta bild som Antikrist. Sedan skulle denna bild 

imitera Kristus så godt, som det var möjligt. För det första skulle han hafva en lära, och denna lära är 

ju socialismen. Det har jag ju tydligt och klart visat. Men Bilden är ej detsamma som läran, liksom 

Kristendomen ej är detsamma som Kristus. Levertin har rätt i att socialismen som Antikrist är för 

flack, men kristendomen är mindre än Kristus, likaså är socialismen en annan och mindre än Antikrist. 

Påfven säger nog i boken att socialismen är Antikrist, men påfven har ju aldrig varit ofelbar.
17

 

 

Här framgår det således att hon inte velat jämställa socialismen med Antikrist men däremot visa 

på deras syskondrag, där socialismen kan ses som Antikrists lillebror - men samtidigt släkting 

med Kristus. Lagerlöf verkar upprörd över att detta inte framkommit tydligare och avslutar sitt 

brev med en rejäl pik: 

 

Att varken du eller Levertin hafva uppfattat hur beräknande bilden är och hur följdriktigt han handlar 

från sin synpunkt sedt har mycket förvånat mig. Det måtte vara någon brist i Er kristendomskunskap.
18

 

 

Samtidigt som hon kände ett behov att förklara sig för Ellen Key så bad hon denna att inte dela 

med sig av brevets innehåll: ”Jag håller strängt på att boken skall få tala för sig själv, därför skall 

du vara snäll och ej visa detta för någon.”
19

 Hon kände sig kluven - dels ville hon att boken 

skulle få tolkas på valfritt sätt, men hon kände också behovet av att förklara sig inför Ellen Key. 

Speciellt viktigt kan man tänka sig att detta var om hon  använt Keys texter som inspiration till 

verket. 

 Henrik Wivel menar att Lagerlöf inte ville skildra idéer, utan människor och deras 

känsloliv: ”under den text alla hennes kritiker läste finns en annan text, en undertext som 

                                                      
17

 Selma Lagerlöf, Brev 1, Utgivna av Selma Lagerlöf-sällskapet, Lund 1967, s. 190. 
18

 Lagerlöf 1967, s. 191. 
19

 Lagerlöf 1967, s. 191. 
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förankrar romanens idédebatt i djupet.”
20

  Detta blir också tydligt när Lagerlöf förklarar det själv, 

i samma brev som ovan nämnt: 

 

Tack för brefvet, som jag fick igår. Du är allt en härlig entusiast, men vet du jag fick en sådan lust att 

visa dig det skelett, som jag beklädt med kött och blod, jag menar idésammanhanget i boken. Jag har 

med flit dolt det och endast låtit det sticka fram i början och slutet. Jag trodde, att boken annars skulle 

komma att verka som en blott och bar allegori och jag ville framförallt att den skulle te sig som 

lefvande lif.
21

 

 

Det är i slutänden alltså ”lefvande liv” som hon vill åt i sitt verk, att skildra människoöden och 

känslor. Kanske finns här en poäng att hämta - verket handlar om människor, egentligen inte 

med betoning på religion eller politik. Och vad som är viktigast hos människor verkar vara 

kärleken, denna kraft som binder allt samman. 

 

 

 

Kärlek och maktspel i Antikrists mirakler 
 

Fem år efter debuten med Gösta Berlings saga gav Selma Lagerlöf ut Antikrists mirakler, som 

blev en stor kommersiell framgång. Genom romanen kan man skönja det romantiska 

kärleksidealet, att kärleken är det mest centrala i livet.
22

 Denna känsla omhuldar kärleksparet i 

verket, men för Micaela står religionen i vägen för kärleken ända fram till slutet av verket.   

 Det första kärleksfyllda mötet i romanen finner vi när Gaetano som litet föräldralöst barn 

för första gången träffar sin faster, donna Elisa, som vill hämta hem honom till den sicilianska 

staden Diamante. Gaetano skäms över att vilja lämna klostret men hans inre övertalar honom att 

smyga sig fram till donna Elisas kärleksfulla famn. I Gaetanos beteende syns en oerhört stark 

önskan om att bli älskad och omhändertagen, men där finns även skammen över att lämna Gud 

för den jordiska kärleken (s. 24). Denna problematik följer honom genom hans uppväxt och han 

brottas mellan att hedra Gud och en önskan om att bli älskad av folket. Något som driver honom 

är även att ”hitta hem”, en trygg famn att omslutas i.  

                                                      
20

 Henrik Wivel, Snödrottningen - En bok om Selma Lagerlöf och kärleken (1988), sv. övers. Birgit Edlund, 
Stockholm 1990, s. 99. 
21

 Lagerlöf, 1967 s. 189f. 
22

 Sanner s. 12, 44-47. 
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 Kärleken finns där - men den kommer alltid med en baksida, ett ultimatum. Det är något 

annat som väljs bort eller försakas, om kärleken ska få stå i centrum. I exemplet ovan så känner 

Gaetano som att han lämnar Gud i klostret för den trygga famnen hos donna Elisa, kärleken blir 

förknippad med skam. Flera gånger försöker han fly henne för att gå tillbaka till Gud, men lyckas 

aldrig. Han lämnar henne inte förrän den andra kärleken kommer in i hans liv, Micaela.  

 För Micaela är kärleken helig, något avlägset och vackert som inte riktigt går att ta på. 

Gud är hennes främsta kärlek - men hon har också kärleken till sin far och så småningom till 

Gaetano. Micaela vill inte svika sin trohet till Gud, innan hon blir förälskad i Gaetano. När han 

föreslår att de ska fly tillsammans, eftersom don Ferrante visat sig vara en barbarisk man, så 

funderar Micaela: ”Och kunde hon göra något avskyvärdare än att fly med en man, som hon inte 

älskade?” (s. 82) Men från detta, att inte alls älska Gaetano, så förändras hennes känslor som i ett 

trollslag över natten. Där uppkommer genast hennes skuldkänslor, då hon inser att hon vill följa 

med Gaetano men inte kan, av trohet till sin Gud. Kärleken beskrivs genom romanen ständigt 

som kopplad till skam och skuld. 

 Kärleken blir aldrig fysisk, vi får inte uppleva mer än en kyss mellan Gaetano och 

Micaela. Det är Gaetano som står för sensualism och passion i sina ord, men Micaela håller 

honom på avstånd och sätter moralen framför allt, även om hon lockas av hans inviter. Kärleken 

mellan de två får gärna finnas på avstånd, i drömmar och fantasier. Kanske finns där en rädsla 

för vad som händer med kärleken om den på riktigt får leva och frodas.  

 Kärleken i dess olika former driver romanfigurerna till deras handlingar. Gaetano drivs 

politiskt av kärleken till folket samt av att bli älskad och hyllad av folket, ett sätt att ”hitta hem” i 

världen. Micaela låter kärleken till sin far förstora hennes pliktkänsla till Gud, då hennes böner 

blivit besvarade finns ingen möjlighet för henne att lämna hemmet för Gaetano. 

  

 

Magiska under 

Redan första gången Gaetano får höra talas om Micaela så händer något magiskt. Donna Elisa 

berättar för Gaetano om sitt möte med Micaela: 

 

 Men vilket ansikte, vilket ansikte! Det var kanske alls inte vackert, men det hade ögon, som talade 

alldeles för sig själva, och som klagade och jämrade sig, även då hela ansiktet smålog. Ja, Gaetano 

skulle kanske inte vilja snida eller måla en madonna efter det ansiktet, ty det var för magert och blekt, 
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men man måste väl tro, att vår Herre visste vad han gjorde, när han inte satte de ögonen i ett ansikte, 

som var rosigt och runt. (s. 59) 

 

 Donna Elisa är alldeles till sig när hon ska beskriva ögonen för Gaetano. Det är något väldigt 

speciellt med Micaelas ögon, de talar för sig själva även om ansiktet säger något annat. Den 

magiska känslan förstärks när hon menar att det är Herrens verk, kanske är det vid den bilden 

som Gaetano fastnar, för han blir på en gång som förtrollad av tankebilden av Micaela:  

 

Var är hon nu? sade han. Jag också måste se henne. Då såg donna Elisa Gaetano in i ögonen. Och de 

voro brinnande klara, som om de vore fyllda med eld, och upp mot hans tinningar steg en mörk 

rodnad (s. 59). 
 

Han blir häftigt förälskad i henne, utan att ens ha träffat henne. Hans ögon beskrivs som 

brinnande klara, vilket är synonymt med passion men också fara. Han förstår genom donna 

Elisas blickar också att det är farligt och att han måste resa bort för att undvika denna kärlek. Att 

ögonen beskrivs som ”fyllda med eld” är ett varningens tecken och den mörka rodnaden som 

stiger på hans kind markerar hans upphetsning. Men är förälskelsen ett utslag av magi eller 

fantasi? På samma sätt kommer ju Micaelas förälskelse under natten som genom ett trollslag. Är 

det ett verk av Gud, Antikrist eller helt enkelt den lagerlöfska magin? Jag lutar åt det sistnämnda. 

 I Antikrists mirakler har Lagerlöf kanske tagit ögonens kraft ett steg längre än i något 

annat verk, Gaetano har ögon som är speciella och starkt talande, men han behöver bara höra om 

Micaelas ögon innan han vet att hon kommer att bli hans älskade.  Lagerlöf har en tendens att 

använda ögonens magiska skimmer för att lyfta fram en viktig karaktär, liksom Micaelas ögon är 

speciella och ”talar alldeles för sig själva” så hittar vi i En herrgårdssägen en liknande 

beskrivning av Ingrid Bergs ögon: 

 

Hade han sett sådana ögon? Trodde han ej, att sådana ögon måste betyda något? Kunde man ha de 

ögonen utan att vara ämnad till något stort?
23

 

 

Denna utförliga beskrivning av ögonen är ett melodramatiskt grepp som Lagerlöf för sig med 

genom författarskapet.
24

 Genom att återkommande utmärka ögonen på detta vis så lyfter 

Lagerlöf fram ett skimmer över karaktärerna som inte är förknippat med något religiöst utan 

snarare med något överjordiskt, magiskt. En stor skillnad mellan romanfigurerna är dock att 

                                                      
23

 Selma Lagerlöf, En herrgårdssägen (1899), Stockholm 1962, s. 19. 
24

 Maria Karlsson, Känslans röst. Det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst, Stockholm 2002, s. 
65 f. 
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Ingrid är förbunden med jorden, hon är en jordisk varelse med stark närvaro, medan Micaela 

beskrivs som helig, förbunden med det himmelska och starkt kopplad till Gud. En återkommande 

känsla jag får är dock att det som beskrivs som Guds eller Antikrists verk egentligen också är det 

magiska, trolska i Antikrists mirakler, även om det aldrig uttryckligen beskrivs på detta sätt. 

 Ytterligare en likhet mellan Antikrists mirakler och En herrgårdssägen är drömmens 

påverkan på romanfigurerna. Ingrid ser Gunnar i sina drömmar och blir genom dessa ledd till 

honom och till slut ser hon sanningen, vem han är. Drömmarna talar till henne genom ett magiskt 

skimmer, andar eller trollkraft.  

 I Antikrists mirakler finns flera drömsekvenser som påverkar huvudpersonerna starkt. 

Vid ett tillfälle försöker Gaetano som barn att rymma från donna Elisa för att bli eremit för att 

sedan komma tillbaka som något slags helgon, men genom en dröm talar hans döda mor till 

honom och visar hur han istället ska tjäna Gud hemma hos Donna Elisa (s. 38-40). På samma 

omvändande sätt blir Micaela som genom ett trollslag säker på sin kärlek till Gaetano efter en 

natts sömn - ett verk av Gud eller Antikrist? Även om det kretsar mycket kring Guds kraft i 

verket så verkar det för mig snarare som ett drag av Selma Lagerlöfs klassiska folksagemystik. 

Kanske har Lagerlöf endast hittat ett annat sätt att använda det trolska, att dölja det bakom 

religion, eller att kombinera de två. Jacob Kulling skriver i Huvudgestalten i Selma Lagerlöfs 

förattarskap (1959) att Lagerlöf själv hade en uppenbarelse av Jesus och att hon ofta skrev om 

den i sina verk, han menar t.o.m. att huvudgestalten i hennes författarskap är Jesus, för att så 

många av hennes verk kretsar kring honom - däribland Antikrists mirakler.
25

 Men med all den 

trolska folksagemystik som omhuldar hennes verk vill jag mena att det inte går att begränsa 

hennes tematik till detta. Magin står högst, oavsett i vilken form den kommer, med eller utan 

religion. 

  

 
Donna Micaela i maktspel 

I Antikrists mirakler möts läsaren av många olika spännande relationer och många olika 

episoder, som kan tyckas helt skilda från varandra. De möten jag vill gå in närmre på är de som 

är mest laddade med makt och kärlek och de inbegriper främst Gaetano och Micaela men även 

Micaelas spänningsfyllda relationer till don Ferrante och sin far, cavaliere Palermi. 

                                                      
25

 Jacob Kulling, Huvudgestalten i Selma Lagerlöfs författarskap, Stockholm 1959, s. 29 ff. 
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 Micaelas karaktär växer mycket under romanens första halva och hon formas till en stark 

och drivkraftig kvinna, hon står starkt i sina principer och värderingar och är även klipsk och 

slug. Hon är formad genom sin ånger, hon svek tidigare sin far när han behövde henne. I början 

av romanen beskrivs Micaela som ett naivt barn, även efter att hon gift sig med don Ferrante (s. 

66). Så småningom blir dock hennes värderingar mycket starka, som för att rätta till det hon 

tidigare gjort fel. Hon vägrar vara med en man vars värderingar hon inte kan stå för, både när det 

gäller hennes man, Gaetano och slutligen hennes far.  

 

Cavaliere Palermi 

Donna Micaela har en mycket speciell relation till sin far, cavaliere Palermi. Med modern borta 

blev donna Micaela sin fars ögonsten och fick allt vad hon ville ha. När hon inte slöt upp bakom 

honom då hans pengaförskingring blev avslöjad, försköt han henne, vilket blev hennes livs stora 

sorg. Hon gör sedan allt för att få honom att acceptera henne igen. Hon går med på att gifta sig 

med don Ferrante för att en präst övertalar henne om att Gud vill det och att fadern då ska räddas. 

Då fadern släpps ur fängelset kommer han och bor med dem i sommarpalatset: 

 

Men han hade alls inte förlåtit sin dotter. Han bodde visserligen under hennes tak, men han 

behandlade henne som en främmande dam och visade sig aldrig kärleksfull mot henne. Donna 

Micaela lät honom hållas och låtsade om intet. Hon kunde inte mer taga hans vrede så allvarligt. 

Denna gamle man, som hon älskade, trodde, att han skulle kunna fortfara att hata henne år efter år! 

Han skulle leva i hennes närhet, höra henne tala, se hennes ögon och och vara omgiven av hennes 

kärlek, och han skulle kunna fortfara att hata henne! Ah, han kände varken henne eller sig själv! Hon 

brukade sitta och fantisera över hur det skulle gå till, då han måste erkänna, att han var besegrad, då 

han måste komma och visa henne, att han älskade henne. (s. 67) 
 

Fadern får makten över Micaela genom att ignorera henne, han har inte förlåtit henne och ger 

henne ingen kärlek - tystnadens straffbehandling. Hon går och väntar på hans kärlek och 

förlåtelse men samtidigt är hon så viss om att detta snart kommer ske, att hon inte blir nämnvärt 

påverkad av att han fryser ut henne. ”Hon kunde inte mer taga hans vrede så allvarligt”, hon har 

självförtroende och styrka att ta tag i sitt eget liv - hon har även andra maktkamper att utkämpa. 

Här beskrivs också hur hon sitter och fantiserar om faderns kärlek, där klimax är när han 

erkänner sig besegrad. Micaela drivs länge av kärleken till fadern i allt hon gör, för att kämpa ut 

kriget dem emellan och segra. 

 Då don Ferrante vill skicka bort fadern till ett brödraskapshem så blir Micaela förtvivlad 

och ber till den heliga madonnan om hjälp, tills hon träffar Gaetano som uppmanar henne att 
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hota madonnan istället, att lämna sin man och rymma med honom om hon inte hör hennes böner. 

Fadern står i centrum i Micaelas liv, att han är viktigast blir tydligt eftersom hon är villig att 

överge sin man, sin kärlek och kanske till och med sin gud för honom. 

  Micaela låter honom under flera år hålla henne på avstånd, men då han efter så lång tid 

inte visar något intresse för henne trots de stora framgångar hon gör med att bygga järnvägen, får 

hon till slut nog. Han är inte längre det enda som är viktigt i hennes liv. Hon konfronterar honom 

en dag och avslöjar att hon vet vad han gör om dagarna. Cavaliere Palermi har nämligen sagt att 

han letar fornlämningar medan han i själva verket hjälpt en by med sina vinodlingar, kanske har 

han på så vis gjort botgöring för sina brott. Så fort hon konfronterat honom känner hon sig också 

fri från sin skuld: ”Och med ens brast den boja av undergivenhet och fruktan som hade bundit 

henne alltsedan hans fängelsetid.” (s. 257) Hon har fått övertaget, inte för att han förlåtit henne, 

utan för att hon helt enkelt inte accepterar att han både ljuger för henne och inte bryr sig om 

henne. ”Cavaliere Palermi var ur stånd att få fram ett ord. Donna Micaela njöt mer, än någon kan 

beskriva, av att se honom så maktlös.” (s. 259) Det är med glädje som hon inser sin seger och 

hon tänker inte ge upp den så lätt när han försöker avbryta henne: ”Nu var makten hennes. Nu 

ville det mera än så till för att försona henne.” (s. 260) Men så slår han näven i bordet och säger 

de magiska orden: ”Så visst som du är min dotter, så tiger du nu!” Med ens så återupprättar han 

balansen, dels genom att deklarera att hon visst är hans dotter, men också att det är han som har 

makten. Hon blir så oerhört lycklig över denna bekräftelse, hennes största seger, att inget annat 

verkar betyda något. Fadern får ha makten så länge som han älskar henne. På så vis har hon i alla 

fall vunnit sin kamp om hans kärlek, det enda som betyder något i deras förhållande. 

 

 

Don Ferrante 

Don Ferrante framträder vid sitt första möte med Micaela som en storslagen, godhjärtad man, 

den enda som ser den stackars, svaga, svartklädda Micaela. Han bjuder henne sin arm och ber 

om hennes hand, något hon inte accepterar förrän en präst övertygat henne om att det är Guds 

vilja, något som han egentligen verkar osäker på själv. Det är aldrig tal om kärlek här, men om 

skuld och skam - Micaela anser sig själv fördärvad både för att hennes far är en brottsling och för 

att hon svikit honom. Hon går med på att gifta sig för att hon ser det som det enda sättet att rädda 

sin far. Till en början verkar Micaela trivas i äktenskapet och att få ta hand om ett hus, hon är 
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fortfarande naiv och har aldrig upplevt kärlek till någon annan än sin far. Efter en tid i 

äktenskapet så förändras don Ferrantes kärleksfulla beteende och han blir kontrollerande, 

nedvärderande och svartsjuk. Ännu tydligare blir hans sämre sidor vid jämförelse med den unge, 

vackre Gaetano som älskar Micaela så brinnande passionerat, på avstånd. Men det är inte förrän 

don Ferrante vill skicka bort hennes far som maktspelet börjar mellan de två. Micaela tappar då 

respekten för sin man:  

 

Hon tyckte, att han hade berövat sig rang och klass och hade blivit en vanlig tarvlig handlande. 

 Hon sade helt högt, fast ingen hörde henne, att sommarpalatset endast var ett stort och fult gammalt 

hus och Diamante en fattig och eländig stad. 

 Och naturligtvis skulle hon inte tillåta, att hennes far flyttade. Don Ferrante skulle få se på annat. (s. 

68)  
 

Detta blir uppvaknandet från hennes naivitet. Hon har trott på prästens/Guds löfte att hennes far 

ska räddas och hon tänker inte låta sig kuvas i första taget, ”don Ferrante skulle få se på annat”, 

hon har en stark tro på sina egna förmågor. Denna förhoppning grusas snart då don Ferrante 

vägrar ge med sig, fadern ska prompt skickas bort och motsätter hon sig detta igen så hotar han 

med våld. Han har all makt över henne, allt hon kan göra nu är att vända sig till Gud. Då den 

heliga madonnan inte svarar på hennes böner så ber hon till (den falska) kristusbilden, som till 

sist verkar hjälpa henne genom att magiskt sätta kyrkklockorna i en olycksbådande ringning. 

Don Ferrante blir rädd att han ska straffas om han skickar bort cavaliere Palermi och gör 

slutligen som hon vill. Genom denna händelse har don Ferrante förlorat makten över Micaela. I 

detta förhållande blir maktbalansen även fysisk, han insjuknar hastigt därefter, liksom kraftigt 

sårad i en förlorad kamp.  

 Micaela förblir sin man trogen och vårdar honom ömt när han är sjuk, trots att hon 

egentligen är brinnande förälskad i Gaetano. Micaela är en moralisk kvinna som håller sina 

löften till Gud, i synnerhet när det gäller bönerna om sin far. Efter denna händelse blir don 

Ferrante förändrad. Han blir med ens svag och behövande, Micaela måste sitta hos honom hela 

dagarna, och hon måste följa med honom när han vill ut och åka i sin vagn. Men han är elak mot 

henne: 

 

Man visste hur han älskade henne och hur han grät, när hon lämnade honom för ett enda ögonblick. 

Man visste också, att han pinade henne med svartsjuka, och att han trampade sönder hennes hattar, om 

de klädde henne, och aldrig gav henne pengar till nya klänningar, därför att ingen annan skulle finna 
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henne skön och älska henne. Men under tiden sade han henne alltid, att hon var så ful, att ingen annan 

än han kunde stå ut med att se hennes ansikte. (s. 102) 
 

Han gör ett försök att återta makten genom att trycka ner henne och bryta ner hennes självkänsla. 

Han vill ha henne hos sig, kanske älskar han henne - men det är en skev kärlek där han måste ha 

övertaget om henne, äga henne. Micaela låter honom hållas, men det som driver och stärker 

henne är kärleken till Gaetano, hennes far och Gud. Kärleken till dem hindrar henne från att 

tryckas ner av sin man och pliktkänslan får henne att stanna hos honom. När han dör blir hon fri 

att göra vad hon vill, men hennes moral tillåter henne ändå inte att gå vidare direkt. Hon sörjer 

sin man djupt. 

 

 

Gaetano 

Micaela och Gaetanos första fysiska möte sker i boden där donna Elisa säljer Gaetanos 

helgonbilder (s. 72). Hon blir till en början mycket fängslad av hans skönhet och han är nervös 

och darrig och vågar knappt titta på henne, han vet ju redan att det är något farligt med henne. 

Men så bryts plötsligt det övertag hon hade, när han får chansen att betrakta henne. Micaela 

finner det obehagligt och tycker att han blir för närgången. Detta är alltså ingen typisk kärlek-

vid-första-ögonkastet-romans, utan på en gång ett maktspel där den som vågar betrakta den andre 

har övertaget.  

 Micaela berättar så småningom om hennes böner som inte blir hörda, hon ber för att 

hennes man ska låta hennes far stanna hos dem, eftersom hon blivit lovad detta av prästen när 

hon gick med på att gifta sig med honom. Micaela beskyller den heliga madonnan för att vara 

falsk eftersom hon inte besvarar hennes böner, något som är oerhört smädande för Gaetano som 

även han är troende och värderar den heliga madonnan så högt. Men istället för att bli arg på 

henne så kysser han henne tröstande, som ett barn. Gaetano får hybris och är övertygad om att 

hon är ämnad till honom, han rent av befaller henne att resa med honom om inte gudarna lyssnar 

på hennes böner. 

 
Ty alla de himmelska visste, att hon var hans, Gaetanos. För honom var hon skapad, för honom hade 

hon vuxit upp, för honom levde hon. Då han kysste henne på vägen i månskenet, hade han varit som 

ett borttappat barn, som länge hade irrat i ödemarken och nu äntligen kommit till hemmets port. Han 

ägde ingenting, men hon var hans hem och hans härd, hon var den arvedel, som Gud hade ämnat 

honom, det enda, den enda i världen som var hans. (s. 81) 
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Gaetanos tankegångar uttrycker här att han tycker sig äga Micaela, något som inte riktigt går 

ihop med det romantiska kärleksidealet. ”För honom var hon skapad”, ”för honom levde hon”, 

”den enda i världen som var hans”. Gaetano tror sig ha makt över henne och att det är Guds 

önskan. Kanske menade Lagerlöf att det faktiskt var Guds vilja att de hörde samman, men mer 

troligt är väl att hon vill uppmärksamma skevheten i maktförhållandet mellan Micaela och 

männen i hennes liv. De enträgna tankar om att han äger henne fortsätter: ”Han bad henne inte, 

han befallde henne att resa med honom, därför att hon var hans.”(s. 81) Här visas ännu tydligare 

på det maktförhållande som Gaetano vill ta över Micaela, han befallde henne att följa med. En 

längtan efter makt, att styra över någon annan, uppenbarar sig hos Gaetano, men samtidigt finns 

där även en vacker önskan, Gaetano som vuxit upp utan familj och hem finner det han letar efter 

i Micaela, han vill dela sitt liv med henne. Han hade varit ”som ett borttappat barn” som nu hittat 

hem. Det intressanta ligger i vad som händer med Micaela när han beter sig på detta vis, så 

ägande och maktlysten. Hon avstår från hans kärlek, hon bortvisar honom. Hon gör tydligt att 

hon inte älskar honom och låter honom inte få sin vilja igenom. 

 Inget sker förrän den magiska natt då hon vaknar upp helt förändrad, då älskar hon 

honom plötsligt och hon är mer säker på det än något annat. Hon är så trygg i hennes kärlek till 

Gaetano att inget kan skrämma henne. Men hennes böner för att don Ferrante ska låta sin far 

stanna hos dem har blivit besvarade och hon kan inget göra åt sin kärlek. Och för Gaetano blir 

Micaela nu helig eftersom hennes böner blivit besvarade, han respekterar henne och hans hybris 

är som bortblåst, det är nu hon som har makten, om än ovilligt (s. 97).  

 Så sker många maktväxlingar mellan de älskande två under tiden som följer detta. 

Gaetano åker utomlands ett par år och under tystnadens som följer så böljar Micaelas känslor 

fram och tillbaka, hon är i ena stunden osäker på hans kärlek för att i nästa stund känna helt 

säkert att han älskar henne. När han till slut skickar henne ett kärleksbrev där han ber henne att 

komma till honom så blir det tydligt vad som driver Micaela. När hon har honom så säkert 

behöver hon honom inte. Hon lämnar inte sin moral eller tro så lätt. För i detta brev så visar sig 

kärleken så passionerad och sensuell att Micaela inte känner igen den. Hon lockas av den, men 

blir också rädd. Gaetanos kärlek är inte längre helig, den är mänsklig - och Micaela tillhör Gud. 

Stolt över sin starka moral så nekar hon honom (s. 114). För Micaela måste kärleken finnas 

främst som en dröm, en fantasi, en längtan på avstånd. 
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 När så allt tycks lösa sig för de älskande i slutet av romanen och de kan få vara med 

varandra, sker en sista maktväxling när hon har visat sin kärlek för honom: 

 

Gaetano sitter och säger sig själv, att han är en barbar. Varför säger han henne inte de ord, som hon 

längtar efter? Men varför sitter hon där så underdånig? Varför visar hon, att han endast behöver 

sträcka ut sin hand och ta henne? Han är överdådigt, stormande lycklig över att vara henne nära, men 

han har henne så visst, så säkert... Det är så lustigt att pina henne. (283) 
 

Gaetano vet själv om att han beter sig illa, ”han är en barbar”. När han vet var han har henne så 

tar hans maktlystenhet över och han måste ha kontrollen över henne. Ulf Olsson har också 

noterat denna skeva relation mellan Gaetano och Micaela: ”Och det är en sadistisk relation, där 

hennes smärta är hans nöje.”
26

  Precis så förhåller det sig, men åt båda hållen. Micaela kan neka 

Gaetano när hon vet var hon har honom, på samma sätt som Gaetano här finner det ”lustigt att 

pina henne” när han vet att hon älskar honom. Kärleken lever genom osäkerhet och tvivel hos de 

älskande två, genom avståndet och tystnaden. När de är nära, när de talar med varandra tappar 

kärleken sin kraft och andra saker tar övertaget, socialismen för Gaetano och religionen för 

Micaela. I förhållandet mellan de två så finns ständigt en skev balans mellan dessa tre 

maktfaktorer - kärlek, religion och politik.  

 

 

Kärlek, religion och politik i växelspel 

Kärleken, eller åtminstone troheten, plikten, som Micaela har till Gud, är genom verket större än 

den till Gaetano - men den balanserar på en svag gräns. När hon blivit förälskad i Gaetano och 

bestämt sig för att resa med honom är hon uppfylld av en enorm lycka, och när det visar sig att 

don Ferrante i sista minuten låter hennes far stanna kvar, blir hon kluven nästan mitt itu: hon är 

förundrad av kärlek till Gud som gjort henne detta under efter alla hennes böner, men hon är 

förkrossad över att inte längre få följa Gaetano: ”Ah, nu måste hon vara glad, vara nöjd! Men det 

var hon inte. Hon kände den förfärligaste smärta.” (s. 94)  Denna smärta är kärleken som inte får 

uppfyllas, för kärleken till Gud innebär underkastelse. Kollisioner uppstår här mellan kärlekens 

och kristendomens värdesystem, mellan natur - där människorna får ge sig hän sina känslor och 

kultur - där en överbryggande moralplikt spänner fast dem inom ramar och regler.  

                                                      
26

 Ulf Olsson, Invändningar - Kritiska artiklar, Stockholm 2007, s. 99. 
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 Genom romanen så kastas Micaela ständigt mellan sina kärlekar och hon upphör aldrig 

att försöka ändra tillbaka Gaetano, vända honom bort från socialismen och tillbaka till sin 

himmel - då kunde de ju vara tillsammans. Men kärleken svårare än så, den hindrar henne från 

att tala klarspråk: 

 

Innan hon hade sett honom, hade  hon mycket väl vetat vad hon skulle säga till honom. Hon skulle ha 

fört honom åter till hans barndomstro. Hon skulle ha visat honom, att denna nya lära var avskyvärd 

och förfärlig. Men då kom kärleken. Den gjorde henne förvirrad och dum. (s. 123) 
 

Den starka kärleken gör henne ”förvirrad och dum”, och hon kan inte ge uttryck för vad hon 

egentligen vill säga. Micaela vill att deras kärlek ska vara större än politiken och hon låter sig 

stundvis flyta med i romantiska drömmar. Hon tror sig ha makten att förändra honom, liksom 

hon trott sig ha makt att förändra sin far och don Ferrante. Micaela vet vad hon vill och är i 

absolut klarhet om att hon inte kan vara med en man som har dessa socialistiska värderingar. 

Han måste se Gud som det största, inte denna jordiska kärlek som socialismen förespråkar. 

Gaetano pendlar också mellan sin politiska övertygelse och viljan att vinna Micaela. Gaetano är 

själv troende och Gud finns alltid i hans synsätt på socialismen, för honom flyter redan religion, 

politik och kärlek samman till en enhet.  

 Micaela sviker dock aldrig sin Gud, hon väcks snabbt ur sitt förvirrade kärlekstillstånd 

när hon anser att Gaetano skymfar hennes tro. Han ger henne en egengjord, utsökt madonnabild 

med hennes egna drag och hon slänger den då utför en bergvägg:  

 

Med vad rätt skär ni madonnor? frågade hon Gaetano. Han hade aldrig förr sett donna Micaela sådan. 

I samma stund, som hon reste sig upp mot honom, hade hon blivit hög och ståtlig. Skönheten, som 

alltid kom och gick som en orolig gäst, tronade på hennes ansikte. Hon såg kall och oböjlig ut, en 

kvinna, som var frestande att vinna och besegra. (s. 127) 
 

Att Micaela är så stark i sin tro och vägrar att låta sig fångas in med smicker, gör att Gaetano blir 

än mer övertygad om att han vill ha henne, han finner henne attraktiv och dras till hennes 

stolthet. Hon är plötsligt ”hög och ståtlig”, inte längre en tyst och liten kvinna. Att hon står upp 

mot honom finner han oerhört lockande. Han gör situationen till ett spel och hon blir ett mer 

eftertraktat pris när hon är svår, hon är plötsligt ”frestande att vinna och besegra”, det är här hon 

blir hans mål. Han vill ha henne som en vacker trofé: ”Det kom ett jubel över honom. Hela tron 

på hans sak kom tillbaka. Henne också skulle vinna. Kvinnor ha aldrig nekat att tillhöra 
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segraren.” (s. 128) Gång på gång ger Gaetano uttryck för maktlystna tankar och ser sig själv som 

någon slags riddare, utkämpande ett krig. Men Micaela låter honom inte få sin vilja igenom 

genom detta spel, hon sätter endast sin tilltro till Gud. Trots den smärtsamt starka kärlek som 

Micaela har till Gaetano så är det först genom Guds vilja som hon accepterar att ge sin kärlek 

fullt ut till honom, samt efter att hon själv tagit del av den politiska världen. 

 Efter att Gaetano blivit fängslad uppenbarar han sig i en dröm för donna Micaela och 

uppmanar henne att bygga en järnväg runt Etna. En längtan efter kärleken driver henne att ta tag 

i detta samhällsutvecklande projekt. Hon har själv sett hur folket lider men det är kärleken som 

får henne att utöva dessa politiska handlingar, hon vill verka ju för samhällets bästa. Hon ser den 

utbredda fattigdomen och inser att något måste förändras. Hon vägrar dock inse att det är på en 

socialistisk grund hon arbetar, för henne är socialismen förknippad med Antikrist, något ont och 

farligt. Men kärleken har drivit henne till att förverkliga detta socialistiska projekt, och det för 

henne närmare Gaetano. Men även om kärleken och socialismen nu mer går ihop hos de 

älskande två så är det fortfarande en komplicerad tid som följer. 

  Gaetano kommer tillbaka efter flera år i fängelse och har hela tiden trott att Micaela är 

död - och plötsligt ser han henne stå i sommarpalatsets fönster. Han svimmar och slår sitt huvud 

så hårt att han blir medvetslös. Donna Elisa drömmer då en dröm där Gud ber henne hämta den 

kvinna som låg och bad i kyrkan och ta henne till sin sonhustru - då skulle Gaetano bli frisk. Det 

visar sig att det är Micaela som är kvinnan i kyrkan. Micaela accepterar nu detta utan tvivel, det 

är ju Gud som befallt att det så ska bli och äntligen kan hon ge sig hän sina känslor. Kärlek, 

politik och religion kan slutligen gå samma väg. Religionen har den största makten över 

romanfigurerna, men det är kärleken som binder allt samman i slutet. Kärleken innebär dock 

underkastelse, Micaela måste ge upp sina första ideal och värderingar. Hon underkastar sig Gud, 

kärleken och till sist politiken. Först då kan kärleken blomstra. 

 

 

Avrundande diskussion 

Intressanta kopplingar går att finna mellan Selma Lagerlöf och Ellen Key, i synnerhet när det 

gäller Antikrists mirakler. Jag menar att inte bara de politiska tankar som Lagerlöf förmedlar, 

utan även den kärlekslära som behandlas i verket, kan jämföras med Keys texter. Inga Sanner 

skriver:  
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Utgångspunkten för Key är en tro på kärleken som en närmast gudomlig kraft som genomsyrar såväl 

de enskilda människorna som tillvaron i stort. Trots att den verkar genom individerna lever den 

samtidigt sitt eget liv på ett högre plan och lyder sina egna lagar utom räckhåll för den enskilde.
27

 

 
Detta stämmer väl in på hur kärleken verkar i Antikrists mirakler, det är kärleken som driver på 

romanfigurerna både inom religionen, samhället och på individnivå. Key ser kärleken som en 

kraft som binder samman allt i tillvaron, precis som vi får följa i slutet av romanen då 

försoningen sker mellan socialism och religion, vilket i sin tur gör att Micaela kan få sin 

Gaetano. Key argumenterade emot den sortens kristendom som endast vände sig till det 

himmelska och inte verkade för att förbättra jordelivet här och nu.
28

 I Antikrists mirakler är det 

just detta som Gaetano med sin socialism vill trycka på. När han ser inristningen i den falska 

kristusbildens krona: Mitt rike är endast av denna världen, får han en påminnelse om att det 

viktiga är att ta hand om varandra på jorden istället för att bara hoppas på ett bättre liv i himlen. 

Att Lagerlöf läste Keys text om socialism precis innan Italienresan, som resulterade i Antikrists 

mirakler, är knappast en slump. Lagerlöf lär även ha varit insatt i Keys syn på kärlek och 

religion. Min uppfattning är att hela romanens växelspel mellan kristendom, socialism och kärlek 

kan ses som en parallell till Ellen Keys texter. 

 Maktförhållandena mellan Micaela och männen i hennes liv är i ständig obalans. 

Cavaliere Palermi, don Ferrante och Gaetano försöker alltid ha övertaget, men Micaela har en 

stark tro på sig själv och hamnar ofta själv i överläge. 

  Cavaliere Palermi ignorerar henne som straff och upprätthåller makten på så vis, även 

om hon låter honom hållas i tron om att det bara är kortvarigt. Hos honom har hon bara en 

önskan - att bli älskad.  

 Micaela trivs hos don Ferrante i sin naivitet tills hon inser vilket maktförhållande de har. 

Hon upplever ingen maktobalans i sitt äktenskap innan don Ferrante vill skicka bort hennes far. 

Eftersom hela anledningen till att hon gifte sig var att rädda fadern så sker här ett uppvaknande, 

hon inser att han har en ond sida och fylls av tvivel. Hos sin man hade hon bara syftet att tjäna 

Gud och rädda sin far.  

 Det är inte förrän hon blir förälskad i Gaetano som hon får uppleva den sortens kärlek för 

första gången. Men kärleken till Gaetano är inte heller okomplicerad. För det första är hon gift 
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 Sanner, s. 20 
28

 Sanner, s. 31. 
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och hon har löften till Gud som hon inte kan bryta, för det andra är han socialist. Gaetano och 

Micaela har ett mycket dynamiskt maktförhållande där övertaget ständigt växlar dem emellan. 

Kontrasterna mellan den vackra, poetiska kärleken och de misogyna tankar som Gaetano för sig 

med binds samman av detta maktspel, att Micaela är så stark och står upp för sina värderingar 

genom allt. 

 Att älska Gud innebär i Antikrist mirakler underkastelse, och detta ser vi främst i 

Micaelas öde, men även hos Gaetano då han som barn slits mellan att bli älskad på jorden eller 

att älska Gud. Att välja jordisk kärlek innebär istället för den föräldralöse Gaetano att hitta hem, 

genom hela verket drivs han av denna längtan. Att bli älskad av folket blir hans genväg dit, men 

kärleken till Micaela visar sig betyda mest till slut. 

 Genom verket förknippas föreställningar om kärlek med känslor av skuld, skam och 

uppoffring. Kärleken på avstånd gör Micaela drivkraftig, den får henne att ta tag i stora projekt 

och tro på sin egen förmåga. Men när kärleken finns nära får hon svårt att uttrycka sig, hon blir 

”förvirrad och dum”. 

 Uppvaknandet, eller omvändelsen, är en viktig del i Lagerlöfs kärleksberättelser och 

kännetecknar det magiska, överjordiska - med eller utan inslag av religion, liksom de 

trollbindande ögonen är viktiga, återkommande motiv. Kärleken är i verket ett utslag av magi - 

Gaetano hör om Micaelas ögon och blir förälskad, Micaela vaknar plötsligt upp med kärlek i sitt 

bröst.  

 Kärlekens ansikte i Antikrists mirakler är fyllt med kontraster och konflikter, ett maktspel 

som är svårt att reda ut till fullständigt. Där kärlek finns, finns även ständigt ångest och skuld. 

Donna Elisa känner skuld för att hon inte hämtat Gaetano tidigare från klostret där han växte upp 

som föräldralös. Gaetano känner skuld när han lämnar klostret och Gud för att komma hem till 

donna Elisa, en skuld som han hela livet måste kämpa för att botgöra. Micaelas skuld ligger i att 

hon svek sin far i ett svagt ögonblick och hon måste därefter lägga all sin livskraft på att vinna 

tillbaka hans kärlek. Hon känner skuld inför Gud när hon vill bryta upp från sin man för att vara 

med sin kärlek Gaetano.  

 Kärlekens ansikte ler aldrig utan att följas av det mörka, samvetstyngda ansiktsdraget.  
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