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Abstract 
Religious Motifs in Three Short Stories by Selma Lagerlof-from the perspective of 

a Lutheran understanding of life 

By: Gustav Eriksson autumn term 2017 

Supervisor: Claudia Lindén 

 

This thesis purpose is to analyse the purpose and use of religious motifs, with a focus 

on Lutheran faith and elements of the ideal of the passive woman in Sweden during 

the 17th century, in three novels written by Selma Lagerlöf. The three novels are 

“Tösen från Stormyrtorpet”, ”Legenden om Julrosorna” and “Gudsfreden”. Neither of 

them have a lot written about them therefore other sources has been used. 

The first part consists of an introduction to Lutheran faith and values, 

based on Vägen mellan himmel och jord: underströmmar av luthersk livsförståelse i 

Selma Lagerlöfs författarskap by Margareta Brandby-Cöster. As well as a short 

summary of the religious landscape of Sweden during the 17th century, the female 

emancipation movements relation and its negative view on passive female ideal. The 

first part will also contain a brief summary of how Christianity and the 

industrialisation has affected the male image. 

The second part is the analysis of the three novels where the first one is 

“Tösen från Stormyrtorpet”. The focus will be to explore how Lutheran values are 

expressed in the story as well as how the female protagonist Helga is used to reveal 

problems in society and its view on women related to religious values. In “Legenden 

om Julrosorna” I look at the how Lutheran values are expressed especially the thought 

of love for the other and the belief that you need to be part of society to live in the 

world created by God for humans.  

In the third novel “Gudsfreden” I will examine what male identities are 

constructed and expressed as well as the consequences of a “Christian hero” putting 

himself above God.In the third and final part I will connect my thesis to the subject of 

Swedish with a focus on upper secondary school. I will compare it to the curriculum 

and discuss the importance of exploring themes in literature. 

 

Keywords: Selma Lagerlof, Lutheran faith, Providence of god, the theology of 

suffering, the earthly life. 
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Inledning 
 

Selma Lagerlöf är en av Sveriges största författare. Att många av hennes texter också 

innehåller rikligt med religiösa motiv är inte heller någon hemlighet. Det jag tycker är 

intressant med Lagerlöfs texter är att man inte nödvändigtvis måste läsa in något i de 

religiösa motiven för att kunna njuta av dem. Det är dock min avsikt att i denna 

uppsats utforska utifrån ett lutherskt trosperspektiv med inslag av mans och 

kvinnoideal hur dessa religiösa motiv kan läsas. Både för att få en inblick i en möjlig 

religiös tolkning samt för att se om det finns någon underliggande samhälles/religions 

kritik i motiven. 

Jag har valt att arbeta med tre olika texter från Lagerlöf, den första är en 

lång novell som heter ”Tösen från Stormyrtorpet”. Berättelsen handlar om 

Torparflickan Helga som efter att ha blivit med barn med en gift man som äger gården 

hon arbetat på lämnas utanför samhället. Den handlar även om Gudmund en ung man 

som snart ska gifta sig rikt och som erbjuder Helga att arbeta på hans familjs gård. 

Problem uppstår då Hildur, Gudmunds trolovade, inte vill ha Helga kvar på gården 

om giftermålet ska bli av och när Gudmund själv tror sig har mördat någon i ett 

fylleslagsmål i staden. Det visar sig sedan vara ett misstag, men bröllopet ställs ändå 

in och Gudmund och Helga finner varandra i slutet. 

Den andra texten jag har valt att analysera är ”Legenden om Julrosorna”. 

Den utspelar sig kring 1100-talets Öveds kloster och kretsar kring karaktärerna 

Rövarmor, Rövarfar, deras barn, abbot Hans, lekbroder från klostret och ärkebiskop 

Absalon. Berättelsen kretsar kring Blomstermiraklet som sker i Göingeskogen varje 

jul. Abbot Hans har en örtagård som han är väldigt stolt över. När Rövarmor 

informerar honom att den inte kan mäta sig med Göingeskogen under julnatten så åker 

han dit tillsammans med sin Lekbroder. Abbot Hans har också ett annat syfte med sin 

resa, att ta med en blomma från skogen till Absalon. Det gör han för att bevisa att Gud 

även bryr sig om rövarna och för att övertyga Absalon om att ge dem en andra chans. 

Hans dör under julnatten men genom lekbrodern ges en blomma till Absalon och 

berättelsen slutar med att rövarna får sin frihet. 

Den tredje och sista berättelsen heter ”Gudsfreden” och handlar om 

Ingmar Ingmarsson som på julaftonsnatten ska ut och hämta vidjor för att binda 

björkris. Han går sedan vilse i skogen och upptäcker en björnlya där han bestämmer 
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sig för att sova. Björnen låter honom sova där och nästa dag kommer Ingmar 

Ingmarsson tillbaka med sina söner för att dräpa björnen trots att det är jul, en tid av 

fred, samt att den visat honom barmhärtighet då han var frusen och vilse i skogen. Det 

resulterar i att björnen dödar Ingmar Ingmarsson och som straff hedras inte hans död. 

Dessa tre berättelser har inte analyserats i någon större omfattning inom 

Lagerlöf forskningen. Jag har därför valt dem som utgångspunkt för min analys då jag 

anser att de kan bidra till en fördjupad diskussion om hur man kan läsa Lagerlöf. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att, genom ett Lutherskt perspektiv med inslag av mans 

och kvinnoideal som fanns i Sverige under andra hälften av 1800-talet, titta på hur en 

möjlig tolkning av vad de religiösa motiven hos Lagerlöf kan ha för funktion och 

betydelse. Det är även mitt syfte att på det här viset lyfta upp dessa tre verk då det 

nästan inte finns något skrivet om dem. Åtminstone inte utifrån de religiösa motiv 

som återfinns i dem. 

Slutligen vill jag också förankra den här uppsatsen i didaktiken och 

kommer därför i min slutdiskussion att diskutera vad för relevans den här analysen har 

för gymnasiet och svenskämnet. 

 

Forskningsöversikt 
 

När det kommer till tidigare forskning gällande religiösa motiv hos Selma Lagerlöf 

har det skrivits en del. Tyvärr har det inte skrivits så mycket om just de tre verken 

som jag kommer att behandla i min analys, jag har endast lyckats hitta en text som 

direkt behandlar ett av verken jag analyserat. Nedan kommer jag därför att kort 

redogöra för en del av den forskning som gjorts på de religiösa motiven hos Lagerlöf, 

där vissa är mer relevanta för den här uppsatsen än andra. 

Gunnel Weidel skriver i sin bok Helgon och gengångare om 

gestaltningen av kärlek och rättvisa hos Lagerlöf. Där tar hon bland annat en titt på 

”Legenden om Julrosorna” där hon bland annat redogör för vad de olika delarna i 
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legenden är baserade på.1 Samt hur den uttrycker Lagerlöfs kärlek till naturen och en 

syn på Guds och människans kärlek som tillgänglig för alla i samhället.2 

I Jacob Kullings Huvudgestalten i Selma Lagerlöfs författarskap 

analyserar han Lagerlöfs litteratur och med hjälp av biografiskt material vill han visa 

på den stora rollen Jesus spelat i Lagerlöfs liv och skrivande.3 Kulling har dock fått 

kritik från bland annat Anna Nordlund som anser att Kulling genom att tolka 

”kvinnliga romankaraktärers inställning till Jesus och ”Kristus-kärleken” som 

otvetydigt sunda, positiva och grundläggande för hela författarskapet…”4 tillskriver 

Kristus en allt för stor roll i Lagerlöfs författarskap. 

Vidare finns det böcker så som Vägen mellan himmel och jord av 

Margareta Brandby-Cöster som utforskar ett urval av Lagerlöfs litteratur som hon 

tillsammans med tre tankefigurer använder för att visa på en livsuppfattning som 

medvetet eller omedvetet stämmer överens med en Luthersk livsuppfattning. Då 

Brandby-Cösters analys spelar en betydande roll i min egen analys samt ger en 

övergripande bild av några grundpelare i Luthersk tro kommer jag därför nedanför att 

redogöra relativt kortfattat om hur hennes tre tankefigurer ser ut samt ge några 

exempel på var hon har sett detta i Lagerlöfs författarskap. 

 

De tre tankefigurerna 

 

I sin avhandling Vägen mellan himmel och jord undersöker Margareta Brandby-

Cöster Selma Lagerlöfs författarskap utifrån en Luthersk livsförståelse. Framförallt 

har hon ett fokus på tre stycken tankefigurer som hon tycker sig kunna se i Selma 

Lagerlöfs författarskap.5 Brandby-Cöster har inte för avsikt att bevisa att Lagerlöf var 

                                                 

 
1 Gunnel, Weidel Randver, Helgon och gengångare: gestaltningen av kärlek och 

rättvisa i Selma Lagerlöfs diktning, Gleerup, Diss. Lund : 1964,Lund, 1964.s. 118-

121. 
2 Weidel Randver 1964, s.122. 
3 Jacob, Kulling, Huvudgestalten i Selma Lagerlöfs författarskap, Diakonistyr., 

Stockholm, 1959. 
4 Anna, Nordlund, Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska 

litteraturhistorien 1891-1996, B. Östlings bokförlag Symposion, Diss. Uppsala : 

Uppsala universitet, s. 241. 
5 Margareta, Brandby-Cöster, Vägen mellan himmel och jord: underströmmar av 

luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap, Institutionen för 
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troende utan endast att man kan hitta dessa tre tankefigurer som tyder på en 

livsförståelse inom Lagerlöf som hon delar med den lutherska tron. 

Den första tankefiguren som Brandby-Cöster tar upp är tron på Gud som 

skapare av världen och Guds försyn om människan.6 hos den Lutherska tron innebär 

detta att man bör leva livet som det är givet till en av Gud. Livet är med andra ord en 

gåva ”någonting man inte kan förtjäna eller ta sig själv.”7 Detta innebär dock inte att 

man genom Luthersk tro lever ett osjälvständigt och omyndigt liv som människa. 

Denna självständighet och myndighet tar sig istället uttryck på ett relationellt plan. 

Genom att binda sig till medmänniskorna finner man friheten att vara myndig och ta 

ansvar. Människan kan alltså endast leva sitt liv som det är tänkt genom sin relation 

till Gud och andra medmänniskor. Det är här viktigt att poängtera att man genom att 

skapa en sådan syn på skapelsen också ger en mening till människans plats på jorden 

och ett syfte till jordelivet. Det vill säga att jordelivet inte ses som en plåga som man 

vill sträva efter att sig ifrån.8 

Lika viktigt som det är att se Gud som skapare av världen inom Luthersk 

tro är det att se Guds försyn. D.v.s. att Gud inte lämnade världen efter att han skapade 

den utan att han ständigt är närvarande och ser till sin skapelse. Detta betyder inte att 

människan skyddas från olyckor eller död, men är en försäkring om att Gud ständigt 

är närvarande i jordelivet. ”När alltså människan, obekymrad om sig själv vänder sig 

mot medmänniskorna och deras behov, kan hon trösta sig med Guds försyn.”9 

Hur detta tar sig uttryck hos Selma Lagerlöf ger Brandby-Cöster 

exempel på genom bland annat historien om Kejsarinnas kassakista. Kejsarinna ger 

innevånarna i en by som ständigt utsätts för stormar och översvämningar en 

kassakista. Byn ska förvara kistan, och ges möjlighet att ta av innehållet om det skulle 

få problem med pengar för att bygga upp skydd mot naturen. Detta resulterar i att 

innevånarna i byn får hopp och att man genom tryggheten kassakistan ger lyckas 

bygga upp de skydd som behövs. Det slutar med att de aldrig behöver använda sig av 

kistans innehåll. Kistan innehåller förövrigt inte något av värde och får i berättelsen 

                                                 

 

samhällsvetenskap, Religionsvetenskap, Univ., Lic.-avh. Karlstad : Univ.,Karlstad, 

2000. 
6Brandby-Cöster 2000, s. 36. 
7 Brandby-Cöster 2000, s. 37. 
8 Brandby-Cöster 2000, s.38. 
9 Brandby-Cöster 2000, s. 40. 



8 

 

 

stå som en representation av Guds försyn.10 Men när Lagerlöf fick frågan om försynen 

här representerades som en lögn svarade hon ” … vad jag här vill säga om Guds 

försyn är snarare, att vi människor inte duger till att förfoga över Guds försyn, som vi 

så gärna vill.”11 Det vill säga att Guds försyn inte är en beskrivning av hans godhet 

och rikedomar utan ”en tillit som står i relation till ett löfte.”12 

Den andra tankefiguren som Lagerlöf berör är som Brandby-Cöster 

uttrycker det ”kallelsen i det jordiska och synen på arbetet…”13 Inom Luthersk tro är 

som jag tidigare nämnt jordelivet något heligt och inte något som människan bör 

sträva att komma bort ifrån. Detta gäller också synen på arbete det kan man se genom 

Luthers val att beteckna yrke med termen för kallelse. Det ställer sig också i kontrast 

med den katolska synen på jordelivet och synen på klosterlivet och munkar och 

nunnor. Med andra ord så heliggjorde man arbetet och vardagen. Kallelsen i det 

vardagliga livet blir då att verka för sina medmänniskor samtidigt som dem verkar för 

dig. Det är inte ett krav som ställs på människan genom att andra ber om hjälp utan ett 

krav som ställs genom andra människors existens.14 Det innebär att människan inte 

bör visa godhet och kärlek till andra för att sin egen och Guds skull utan för att det är 

ett måste. 

Lagerlöf ger uttryck för en sådan tro bland annat i sin berättelse om 

himlatrappan där en rik kvinna befinner sig på världens marknadstorg som 

representerar jordelivet. Där finns också ett tempel med en trappa som leder upp till 

portarna, templet och porten blir en representation för himmelen. När sedan ett krig 

utbryter väljer kvinnan att istället för att söka skydd i templet och lämna de skadade 

och sårad att ta hand om sig själva, hjälpa de skadade och sårade. Först när kvinnan 

själv blir sjuk och dör får hennes ande vandra upp för trappan och in genom 

himmelens portar.15 

Slutligen den tredje och sista tankefiguren som är korset och lidandets 

teologi. Till detta hör hur människan ser på Gud. Enligt Luther går det inte att se Gud, 

de som påstår sig ha sett Gud i sin sanna skepnad har endast skapat en bild utifrån hur 

                                                 

 
10 Brandby-Cöster 2000, s.43-44. 
11 Lagerlöf citerad i Brandby-Cöster 2000, s.45. 
12 Lagerlöf citerad i Brandby-Cöster 2000, s.45. 
13 Brandby-Cöster 2000, s.65. 
14 Brandby-Cöster 2000, s. 66-67. 
15 Brandby-Cöster 2000, s. 70-72. 
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de vill att Gud ska vara. På så sätt har de också förvanskat Gud då man har försökt 

göra honom hanterlig för människor. Det är här viktigt att poängtera att Gud kan ta 

olika skepnader som t.ex. Jesus, men när Gud tagit en skepnad är hans sanna väsen 

fortfarande osynlig.16 Brandby-Cöster uttrycker sig såhär ”Att Kristus är Gud kan man 

inte med förnuftets hjälp se, det måste man tro.”17 Detta handlar i mångt och mycket 

om människans tillit till Gud, då försöken att identifiera honom utifrån förnuft då blir 

ett bevis på avsaknad av tillit. 

Till korsets teologi hör också ytterligare två aspekter. Hur Jesus liv och 

död genom Guds människoblivande blir en förkunnelse om hur varje människoliv är 

helgat av Gud. Den andra aspekten är uppmaningen om att följa Jesus. I Luthersk tro 

innebär detta att man ska ”gå dit Kristus gick, det vill säga att i kallelsen till nästan 

leva livet till det slut som också blev Kristi slut.”18 Det betyder att man inte bör leva 

ett liv som till exempel munk då det får till följd att man endast imiterar Jesus liv. 

Just korsets och lidandets teologi lägger en stor vikt vid obeständighet 

som ett hot för det mänskliga livet på jorden. Genom obeständigheten försöker 

människan att ta sig förbi mänsklighetens begränsningar.19 Det är just den här 

obeständigheten som Brandby-Cöster anser att Selma Lagerlöf tar fasta på i sina verk. 

Detta går att se i hennes berättelse ”Judas” där Judas straffas för sitt förräderi genom 

att låsas mellan himmel och jord, att ständigt sväva mellan de två utan att få en plats 

någonstans. Genom Guds ord gör Lagerlöf obeständigheten till grunden för förräderiet 

”Du kan inte säga nej, och du kan inte säga ja. Du kan varken älska eller hata med 

beständighet. Du har ingen fast grund att bygga på.”20 Judas får till uppgift att bygga 

sig ett nytt hjärta och en nya själ för att hitta beständighet i sitt liv. 

 

Det Religiösa landskapet i Sverige under andra hälften av 1800-

talet 

 

                                                 

 
16 Brandby-Cöster 2000, s. 101. 
17 Brandby-Cöster 2000, s. 101. 
18 Brandby-Cöster 2000, s. 103. 
19 Brandby-Cöster 2000, s. 105. 
20 Brandby-Cöster 2000, s. 106. 
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I slutet av 1800-talet började den enhetskultur som tidigare funnits i Sverige inom den 

svenska kyrkografin brytas upp. Det ledde till en förändring både när det kommer till 

den Lutherska tron, där även de mer ortodoxa tankarna fick mer frihetliga drag, men 

kanske viktigast så öppnade det för möjligheten att utöva olika former av religiositet. 

Bland dem fanns väckelserörelsen som fick stort gehör framförallt i den 

svenskalandsbygden. Väckelserörelsen skiljde sig ganska markant från Lutherska tron 

i att den var mycket mer individcentrerad. Att dessa två trosuppfattningar inte alltid 

såg öga för öga är därför inte förvånande. Lutherdomen lade ett fokus på människans 

liv som en gåva från Gud där uppgiften var att leva sitt liv som människa och visa sin 

tro på Gud genom medmänniskan och man lade stor vikt vid en kollektiv tro. Medan 

väckelserörelsen som jag nämnde ovan lade ett större fokus på den personliga tron. 

Det vill säga att väckelserörelsen gav möjligheter till en mer subjektiv fromhet. 

Väckelserörelsen återväckte också den gnostiska tron på livet som otillräckligt och där 

målet blir strävan att få komma till himmelen, med andra ord skiljde sig 

väckelserörelsen markant från den Lutherska tron som tidigare präglat det svenska 

samhället.21 

En anledning till väckelserörelsens stora framfart kan ha varit dess 

separatistiska anda som gjorde den lätt att identifiera. Väckelserörelsen kunde kännas 

igen genom till exempel religiösa möten i hemmet, enskild bibelläsning eller att man 

tog avstånd från bland annat dans och dryck. Den Lutherska tron som ärvts ner genom 

generationer och cementerat sin plats i samhället var däremot inte lika lätt att 

identifiera. Delvis på grund av att den just varit statsreligion i Sverige så länge och 

därför blivit en del av livet för befolkningen. I och med att de teologiska konturerna 

för Lutherdomen blev otydliga i relation till väckelserörelsen så blev istället dess 

möjlighet att utöva makt tydligare.22 Detta kan troligtvis också ha varit en faktor som 

spelade in i den religiösa klyftan som bildades i Sverige under 1800-talets andra hälft. 

En tid som Selma Lagerlöf växte upp i och levde.  

 

Kvinnan i relation till religionen i Sverige under andra hälften 

av 1800-talet 

                                                 

 
21 Brandby-Cöster 2000, s. 24 
22 Brandby-Cöster 2000, s. 25 
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Det är viktigt att notera att de flesta som forskat om den Lutherska tron och 

protestantismen utifrån ett feministiskt perspektiv inte hittat någon större relation 

mellan kvinnligfrigörelse och protestantismens intåg. Trots detta så spelade religionen 

en stor roll i den kvinnliga emancipationsrörelsen i Sverige under 1800-talets andra 

hälft. 

I Emancipation och religion skriver Inger Hammar om det svenska 

pionjärerna inom kvinnorörelsen så som Sophie Adlersparre och lägger fokus på hur 

dessa förde en kamp för kvinnan frigörelse utifrån ett religiöst perspektiv.23 Här 

presenteras en bild av protestantismen där kvinnans plats blev förpassad till hemmet. 

kvinnans rätt att utöva makt i samhället utgick ifrån hennes roll som maka/mor eller 

hennes rätt att förmedla en annan mans åsikter.24 Det fanns en syn på könen som 

jämställda inför Gud det vill säga genom anden men det dessa kvinnor kämpade för 

var en ökad rätt för kvinnor även i ”jordelivet”.25 Denna kamp hölls inte sällan på den 

religiösa arenan då man ofta argumenterade utifrån Luthers ord för ett ökad inflytande 

inom den offentliga sfären samt för att kritisera kyrkan och makten. Lydia Wahlström 

påpekade Luthers ovilja att som hon uttryckte det ”sätta yttre auktoriteter, nämligen 

historiska urkunder, vare sig det nu heta bibel bekännelse eller skriven kyrklig 

tradition mellan Gud och själen.”26 Man var också snabb med att försvara den 

Lutherska tron mot andra grenar av kristendomen och framförallt de frikyrkliga idéer 

som uppkom under den tiden. 

Framförallt förhöll de sig kritisk till ett passivt kvinnoideal som uppkom 

under senare hälften av 1800-talet. Där man ansåg att kvinnans plats endast var i 

hemmet och där kvinnor satte sitt kvinnliga väsen på spel om det tog plats i det 

offentliga rummet.27 Det är just kritiken mot detta passiva och fromma kvinnoideal 

som jag vill ta fasta på inom Selma Lagerlöfs skrivande. Då Lagerlöf hade god 

kontakt med Adlersparre, och publicerade sig i ”tidskrift för hemmet” som 

                                                 

 
23 Inger, Hammar, Emancipation och religion: den svenska kvinnorörelsens pionjärer 

i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900, Carlsson, Diss. Lund : Univ, Stockholm, 

1999. 
24 Hammar 1999, s. 39. 
25 Hammar 1999, s. 131. 
26 Hammar 1999, s. 71. 
27 Hammar 1999, s. 67. 
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Adlersparre var redaktör för, är det inte heller allt för långsökt att denna kritik hos 

Lagerlöf kan ha haft ett kvinnoemancipatoriskt syfte. 

 

Den kristna mansbilden under 1800-talet 

 

Littberger Caisou-Rousseau målar i Över alla gränser upp en bild av den kristna 

mannen som splittrad. Hon pratar om hur man i början av 1800-talet såg 

religionsutövning mer och mer som en privatsak knuten till kvinnosfären. Med andra 

ord blev religionsutövning något som förknippades med det kvinnliga.28 Hon tar 

också upp hur den västerländska mannen påverkades av kristendomen och nämner att 

den ”västerländska mannens dilemma börjar med kristendomen.”29 

Med detta menas att det i och med kristendomen skapades flera bilder 

för hur en man ska vara. Det stora dilemmat var hur en man bör förhålla sig till sig 

själv och till Gud. I och med Kristendomen fanns det ett krav på att erkänna att man 

stod under Gud detta skapade ett problem då man tidigare ansett mannen ha 

herravälde över sig själv. Den stora frågan blev då om man kunde följa Gud och 

behålla herraväldet över sig själv eller om man ska erkänna Gud som sin överhet och 

tillägna sitt liv till att följa honom. T.ex. genom att bli präst.30 Utöver detta 

påverkades mansrollen ytterligare i och med industrialiseringen. Här skapades två 

olika mansideal som fortfarande till viss mån kan hittas idag. D.v.s. den ”mjuka” 

mannen och den ”hårda” mannen. Intressant här är att dessa två också skiljdes genom 

sin tillhörighet. Den ”mjuka” mannen hade sin plats i medelklassens familjekultur 

medan den ”hårda” mannen för det mesta gick att hitta i industrialiseringens värld och 

då framförallt förknippades med en arbetarklass.31 

 

Tösen från Stormyrtorpet 
 

                                                 

 
28Inger, Littberger Caisou-Rousseau, Över alla gränser: manlighet och kristen (o)tro 

hos Almqvist, Strindberg och Lagerlöf, Makadam, Göteborg, 2012, s. 21. 
29 Littberger Caisou-Rousseau 2012, s. 266. 
30 Littberger Caisou-Rousseau 2012, s. 266. 
31 Littberger Caisou-Rousseau 2012, s. 274. 
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I min analys av ”Tösen från Stormyrtorpet” så kommer jag att undersöka på tre 

aspekter. Jag kommer att titta på hur Brandby-Cösters första tankefigur, där kärleken 

och viljan att hjälpa medmänniskan är central, tar sig uttryck i berättelsen. Sedan 

kommer jag att analysera karaktären Helga och hur det fromhetsideal som 

kvinnorörelsen var kritiska till porträtteras och vad det har för påverkan på andra 

karaktärer. Slutligen så kommer jag se hur tanken kring att man bör vara nöjd med det 

liv man blivit tilldelad spelar en stor roll för Helga som karaktär. 

 

Käranden är mycket ung och ser alldeles förskrämd ut. Hon gråter av bly

ghet och torkar mödosamt bort tårarna med en sammanrullad näsduk, so

m hon inte tycks förstå sig på att veckla ut. Hon bär svarta kläder, som ä

ro tämligen nya och oslitna, men de sitta så illa, att man är frestad 

tro, att hon har lånat dem för att kunna uppträda på ett anständigt sätt inf

ör domstolen.32 

 

Så här introduceras läsaren till Helga. Genom denna beskrivning förstår vi att Helga 

inte tycks få ut någon glädje av att stämma mannen som varit hennes arbetsgivare och 

är far till hennes barn. Det framgår också att hon inte har det så bra ställt och att hon 

anser rättegången vara den enda utvägen hon har då hon på något sätt måste försörja 

sig och sitt barn ”ingen ville ha henne i sin tjänst, ingen ville ha hennes arbete. 

Hennes egna föräldrar tålde henne knappast i sin stuga, utan talade var dag om att 

kasta ut henne”(TS, 10). 

Helgas problematik ligger i att hon som anställd tjänare blivit med barn 

utanför äktenskap och med en gift man. Det framgår tydligt att Helga vet hur 

samhället ser på det hon har gjort då hon beklagar sig i sina tankar över hur domaren 

måste förstå att hon inte ljuger i ett försök att få pengar (SL, 10). Hennes tankar 

bekräftas i berättarens beskrivning om hur domarens blick förändras när den fästs på 

                                                 

 
32 Selma, Lagerlöf, ”Tösen från Stormyrtorpet”, i Tösen från Stormyrtorpet och andra 

sagor, Åhlén & Åkerlund, Göteborg, 1913 

http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/LagerlofS/titlar/TosenFranStormyr/info/etext, s. 

8. Hädanefter sker referenser till verket genom initialerna TS och sidhänvisning inom 

parentes. 

http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/LagerlofS/titlar/TosenFranStormyr/info/etext
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Helga ”Men härvid blir det där uttrycket av leda och avsmak, som vilar över hans 

ansikte, ännu mer märkbart”(TS, 11). 

Det är inte bara själva rättegången som är ett problem för Helga, hennes 

arbetsgivare måste nämligen, för att göra sig fri från misstankarna att han varit 

otrogen, svära ed på att barnet inte är hans. Helga är helt övertygad om att han inte 

kommer att svära eden då detta innebär att han skulle svära falskt på bibeln och på så 

sätt döma sin själ till helvetet. Helga blir förbluffad när hon inser att han tänker göra 

det ”Det är således hans mening att draga över sig den eviga fördömelsen.”(TS, 12). 

Hon kan inte leva med att en man på grund av henne ”… draga över sig 

guds vrede både för detta livet och det tillkommande.”(TS, 14). Hon bestämmer sig 

för att stoppa honom och springer fram mitt under eden och tar bibeln. Hur de än 

försöker att ta den ifrån henne vägrar hon att släppa bibeln. När domaren tillslut frågar 

henne om hon verkligen tror sig kunna vinna rättegången genom detta så utropar 

Helga ”Jag vill lägga ner rättegången” (TS, 15). 

När Helga klargör för domaren och rättssalen varför hon inte kan låta 

denna man svära eden så händer något med domaren ”Allt det slappa och missnöjda, 

som fanns i hans drag, försvinner, och det stora, grova ansiktet blir vackert av den 

vackraste rörelse.” (TS, 16) och när han tittar ut över de andra i rättssalen ser han ”… 

ett skimmer över deras ansikten, som om det hade sett något rätt vackert, som gjorde 

dem glädje ända in i själen” (TS, 17). Detta leder till att rättegången läggs ner. Det 

kan tyckas märkligt då man genom att lägga ner rättegången på Helgas begäran också 

erkänner att hennes arbetsgivare tänkte avlägga en falsk ed. På så sätt genomsyras 

rättegången av kritiska undertoner då den synliggör en problematik där ansvaret läggs 

på kvinnan. Trots att Helgas arbetsgivare inte ställs till svars för den falska eden han 

hade tänkt avlägga så är det värt att notera hur deras roller blir omvända efter Helgas 

agerande ”Nu är det han, som står med sänkt huvud och tittar ner i golvet” (TS, 17). 

Genom denna inledning befästs i berättelsen en av Brandby-Cösters 

tankefigurer nämligen den första som påvisar människans ansvar till medmänniskan.33 

Helga väljer att lägga ner rättegången inte för sig själv, även om hon nämner att hon 

inte klarar av att ha detta på sitt samvete, utan för att hon inte kan stå och se på när en 

man fördömer både sitt liv och sin själ. Detta belönas hon också för då hennes 

                                                 

 
33 Brandby-Cöster 2000, s. 38. 
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handlande i rättegången leder till att hon senare får ett jobb på gården där Gudmund 

bor (TS, 28-29). Inledningen synliggör också en underliggande feministisk kritik mot 

hyckleriet i samhället. Det är uppenbart att Helgas arbetsgivare inte ses ner på till 

samma grad som Helga trotts att han fått barn utanför äktenskap och varit otrogen. 

Den fromma kvinnan ställs också i centrum i den här delen av 

berättelsen men kanske inte på det sätt man kunnat tänka sig. Den kvinnliga 

emancipationens kämpar förhöll sig som tidigare nämnt kritiska till det fromma 

kvinnoidealet.34 Jag skulle vilja påstå att man även i Helgas fall kan utläsa en viss 

kritik mot detta ideal. När domaren skakar Helgas hand i slutet av kapitlet beskrivs det 

som om han ”… skakar den, som om den tillhörde en riktig karlakarl” (TS, 18) vilket 

skulle kunna läsas utifrån ett emancipatoriskt perspektiv som om Helga tagit ett steg 

mot en plats som annars ansågs tillhöra mannen.  

Det framgår i berättelsen att Helga är dömd oberoende på hur 

rättegången slutar. Får hon ersättning så bevisar ju det att hon har blivit gravid utanför 

äktenskap med någon som är gift. Hennes gudfruktighet och fromhet kan i det ljuset 

ses som ett redskap (om än ett omedvetet sådant) för att fria henne från samhällets 

missaktning. Här är det värt att notera att Helga fortfarande anses som en syndare av 

vissa. Som till exempel när Hildur och hennes familj kräver att Helga måste lämna 

gården innan ett giftermål mellan Hildur och Gudmund kan bli av (TS, 55-56). 

 

Fromheten som måttstock och dess påverkan på andra 

 

Helgas fromhet är ett genomgående under hela berättelsen, genom sin fromhet 

påverkar hon många av de andra karaktärerna hon kommer i kontakt med. Gudmund 

är det bästa exemplet på detta då Helga påverkar både hans syn på sig själv och hans 

syn på sin trolovade Hildur. När Gudmund träffar Helga för första gången är det på 

vägen till rättegången. Gudmund bjuder Helga att åka med honom på hans vagn. Det 

framgår här att Gudmund inte är en dålig människa, men att han som många andrar 

hjälper sin medmänniska om han själv inte har något att förlora. Gudmund ångrar 

nämligen att han valt att ge Helga skjuts på sin vagn när han får reda på vem hon är 

(TS, 20-22). 

                                                 

 
34 Hammar 1999, s. 67. 
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Men något händer med Gudmund när han bevittnar Helga i rättssalen. 

Gudmund tycker att hon förtjänar att hedras för vad hon gjort och erbjuder henne 

skjuts hem. Men Helga som tror att hon gjort bort sig under rättegången flyr utan att 

Gudmund kan stoppa henne (TS, 24). Gudmund väljer att berätta om Helga för sin 

mor som säger till honom att hon vill anställa Helga som sin tjänare då hon är mycket 

sjuk och inte kan gå (TS, 28-29). När Gudmund erbjudit Helga jobbet och hon i stor 

lycka tackat ja och kramat honom tydliggörs den påverkan som Helga har på 

Gudmund ”Gudmund hade ända hittills stått orörlig, men nu kände han, att något 

varmt och ömt började röra sig inom honom” (TS, 37). Detta kommer sedan att blossa 

upp till en romans men jag vill också påstå att det visar begynnelsen av Gudmunds 

accepterande av Branby-Cösters första tankefigur.35 Innan Gudmund går nämns det att 

han ”… kände sig plötsligt sådär glad åt Helga, som man brukar bli åt den, som man 

har lyckats hjälpa” (TS, 37-38). 

Vidare visar Gudmund en förståelse för denna Lutherska syn på livet då 

han träffar Helga efter att hon har blivit tvingad att lämna sin arbetsplats på gården. 

De möter Hildurs fars vagn när det går bredvid varandra på vägen men istället för att 

ta avstånd från Helga så ”… rätade han upp sig och gick lugnt vid sidan av Helga, 

ända tills de resande voro förbi” (TS, 59). Det är också tanken på Helgas fromhet som 

får Gudmund att erkänna mordet han tror sig ha begått. Då han tidigare i rädsla för ett 

avbrutet bröllop har försökt hålla det hemligt. 

Denna förvandling av Gudmund skulle kunna ses som en positiv 

inverkan på honom. Men genom hans förändrade syn på sin trolovade blir också 

Helgas fromhet ett sätt att synliggöra hyckleriet i Gudmunds person. 

Genom att Gudmund jämför Hildur och Helga blir det tydligt att han 

själv inte är medveten om sitt eget handlande. Efter att Hildur och hennes familj 

tvingar Helga från gården så börjar Gudmund att tvivla på sin kärlek till Hildur och 

hur han sett på henne tidigare. ”Nog är hon en sådan, som först och främst tänker på 

sig själv…” (TS, 57) tänker han helt utan att se hur han själv behandlade Helga då han 

skjutsade henne till rättegången. 

Gudmund lägger heller inte någon tanke vid att han, trots den 

försämrade bilden han fått av Hildur, inte är beredd att ställa in bröllopet. Hans 

                                                 

 
35 Brandby-Cöster 2000, s.38. 
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anledning till det tycks först vara att han bara inbillat sig och ”… att hans missmod 

inte var annat tomma griller” (TS, 57). Det framkommer dock andra anledningar som 

ytterligare visar på att Gudmund själv kan vara självisk. Gudmund vet en sak och det 

är att han inte heller ville gå miste ”… om rikedomen och den goda ställning, som 

väntade honom” (TS, 58). 

I det tidigare stycket om rättegången nämnde jag att helgas fromhet och 

gudfruktighet blev ett redskap som gör det möjligt för henne att stå upp för sin sak 

samt ändra folks uppfattning av henne. Vidare kan men se, genom Gudmunds syn på 

Helga, hur idén om den fromma och osjälviska kvinnan påverkar andra kvinnor i 

samhället. Ett citat ur berättelsen belyser detta problem på ett utmärkt sätt. ”Han sökte 

trösta sig med att alla människor tänkte i första rummet på sig själva, men då kom 

genast Helga honom i tankarna… Det var sådan han önskade att Hildur skulle vara. 

Helga hade blivit en mått, varmed han mätte människor.” (TS, 57). Just detta stycke i 

kombination med Gudmunds tidigare tankar om Helga visar på ett tankesätt där 

kvinnan förväntas hålla sig till en och samma mall. Det är inte specifikt Helga som 

Gudmund vill ha i det här skedet av berättelsen utan någon som åtminstone är som 

henne. Det här tankesättet går också emot Brandby-Cösters tankefigur om att det krav 

gud lägger på människan att visa medmänsklighet är att göra det utifrån de 

förutsättningar man har.36 Det är också värt att nämna hur en stor del av berättelsen 

ägnas åt Gudmunds tankar, Jag anser det därför inte vara för långsökt att anta att ett 

syfte med novellen kan ha varit att synliggöra dessa problem. Om man läser Helgas 

fromhet och Gudmunds förvandling utifrån dessa förutsättningar målas en bild som 

till en början ter sig positiv men som egentligen ligger på en gråskala då Hildur 

genom Gudmund målas upp som en inte allt för god människa.  

 

Det givna livet 

 

Något som får ganska stort utrymme i novellen är Helgas tacksamhet för att ha fått 

arbete på Gudmund och hans familjs gård. Denna tacksamhet hindrar henne dock inte 

från att drabbas av en hemsk hemlängtan då hon först börjar arbeta på gården i ett 

samtal med Gudmund berättar hon ”Jag ska säga dig, att jag hade det ganska så svårt 

                                                 

 
36 Brandby-Cöster 2000, s. 72-74. 
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de första veckorna på Närlunda…” (TS, 44). Helga kan inte riktigt förklara vad det är 

som gett henne denna hemlängtan men säger att ”Jag tyckte, att jag svek och förrådde 

någon, som hade rätt till mig, när jag ville stanna nere i bygden.” (TS, 45). Det 

framgår att det inte var för barnets skull som hon längtade hem, barnet hade hon ju 

gett bort till sin mor och det var därför inte längre hennes (TS, 45). Helga berättar hur 

hon varje natt grät sig till sömns och hur hon omöjligt kunde känna någon lycka för 

livet, även om hon visste att hon borde vara tacksam (TS, 46). Men då Gudmund 

frågar henne hur hon kan säga såhär när hon tidigare sagt till honom att hon trivs på 

gården så berättar hon hur hon gick till väga för att bli av med sin hemlängtan (TS, 

46). Hon berättar hur hört att ”… om man tog litet aska från spisen i sitt hem och 

sedan strödde ut den över spisen på det främmande stället, skulle man bli av med sin 

längtan.” (TS, 48). 

Den metod som Helga beskriver har ingen förankring i den kristna tron 

men jag skulle vilja påstå att Helga dilemma ändå går att koppla dit. När Brandby-

Cöster skriver om den första tankefiguren så pratar hon om det givna livet och hur 

människan utifrån Luthersk lära ska vara nöjd med det.37 Brandby-Cöster visar hur 

detta tar sig uttryck hos Lagerlöf genom berättelsen ”En värmlandssägen” som 

handlar om en bondhustru som inte är nöjd med gården som hon har med sin man. 

Även om berättelsen skiljer sig från Helgas situation i och med att hon flyttat från ett 

ställe och längtar tillbaka medan Bondhustrun längtar efter något bättre tar det sig 

uttryck på liknande sätt. Bondhustrun ser bara negativa aspekter med gården de äger 

men när hon går vilse i skogen så kommer hon till en gård som ser stor och ståtlig ut. 

Kvinnan kan inte minnas att en sådan gård skulle ligga i närheten av hennes egen och 

tror att det är trollen som spelar henne ett spratt. Hon upptäcker mot slutet att det är 

hennes egen gård och hon förundras över hur vacker den ter sig med främmande 

ögon.38 

Helga som lämnat gården för att besöka sin familj vill inte alls återvända 

den morgon hon vaknar upp men gör det ändå. När Hon sedan spridit askan från 

spisen där hemma över spisen i Närlunda sker något som liknar det som händer med 

bondhustrun. Helga beskriver hur hon efter att ha spridit askan gått in i huvudstugan 

                                                 

 
37 Brandby-Cöster 2000, s. 48. 
38 Brandby-Cöster 2000, s. 48-49. 
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blev ”… förvånad över att det var så vackert och hemtrevligt…” (TS, 49) och att hon 

aldrig tyckt att ”… mor Ingerborg och ni andra sett så vänliga ut…” (TS, 49). 

På så sätt kan man läsa Helgas hemlängtan och försoning med gården 

som ett budskap att man bör vara nöjd med den lott man har fått i livet. Den här delen 

visar också hur Lagerlöf, på ett sätt som inte är allt för ovanligt hos henne, blandar 

folksagor och kristna motiv i en och samma berättelse.  

 

Legenden om Julrosorna 
 

Den första och den andra tankefiguren är de som står till grunden för min analys av 

”Legenden om Julrosorna”. Fokus ligger därför på hur kärlek till medmänniskan 

uttrycks och vikten av att ha en plats i och möjligheten att ta del av samhället. 

I ”Legenden om Julrosorna” finns det ett tydligt budskap nämligen det 

att Guds försyn inkluderar alla människor både fattiga och rika, heliga och syndare.39 

Vid första anblick kan man tro att Rövarmor och hennes familj tycks vara simpla 

banditer som tar vad det behagar genom hot och våld. Berättelsen ger dock ett annat 

budskap. När de utan lov tar sig in på Öveds kloster så försöker munkarna och 

lekmännen kasta ut dem. Abbot Hans delar inte denna tanke när han ser Rövarmor 

ströva omkring i hans örtagård. Snarare så blir han en aning häpen av hennes intresse 

för växter ”Och han kunde inte nog förundra sig över henne… hon [gick] fram mellan 

alla de små landen, som voro besådda med var sin art av främmande och sällsynta 

blommor, och besåg dem, som om de vore gamla bekanta.” (JR, 127). 

Detta skiljer abbot Hans från de andra i klostret, han ser en godhet i 

Rövarna, han vill ge dem en andra chans. För om dem inte får det vad för chans har de 

då att leva ett ärligt liv när de tvingas leva från skiljt från alla andra. Hans tar upp 

detta med ärkebiskop Absalon och ber honom om ett fridlysningsbrev. Men Absalon i 

likhet med lekbrodern tror inte att det finns något gott hos dessa rövare för han svarar 

                                                 

 
39 Selma, Lagerlöf, ”Legenden om Julrosorna”, i Tösen från Stormyrtorpet och andra 

sagor [Elektronisk resurs], Åhlén & Åkerlund, Göteborg, 1913 

http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/LagerlofS/titlar/TosenFranStormyr/info/etext. 

Hädanefter sker referenser till verket genom initialerna JR och sidhänvisning inom 

parentes. 

http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/LagerlofS/titlar/TosenFranStormyr/info/etext
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”… att den onde rövaren ville han inte släppa ner bland det ärliga folket på slätten. 

Det vore bäst för alla att han bleve kvar uppe i skogen” (JR, 131). Hans lyckas dock få 

honom att lova att om han kan ta med sig en blomma från Göingeskogen så ska 

Absalon fria rövarna. 

Både Absalon och lekbrodern förmedlar ett budskap om att rövarna inte 

längre lever det liv som Gud avsett men precis som jag påpekat i ”Tösen från 

Stormyrtorpet” så kräver Gud utifrån Luthers lära endast att människan ska leva och 

visa medmänsklighet till den grad som är möjlig för henne, det innebär också att ingen 

står utanför Guds nåd.40 Det budskapet förmedlas i berättelsen av Hans då han anser 

att den lustgård som rövarna får uppleva varje julnatt är ett intyg på att Gud inte 

övergett dem. ”Om dessa rövare inte äro sämre, än att Guds härlighet visar sig för 

dem… kunna de väl inte vara för onda för att få erfara människors nåd.” (JR, 131). I 

och med detta skulle man också kunna se budskapet som förmedlas i novellen som en 

kritik mot dem som tror sig kunna företräda Guds avsikt med människans liv på 

jorden.    

 

Vikten av en plats i samhället 

 

Attityden att rövarna inte förtjänar en plats i samhället genomsyrar både Absalon och 

lekbrodern, den enda som är på deras sida är Hans. Förutom att Hans visar en tro på 

att rövarna har något gott i sig visar han också en förståelse för den svåra sits dem har 

satts i. När han argumenterar för varför rövarna bör få en andra chans så säger han ”så 

som det nu är ställt… växa hans ungar upp till värre illgärningsmän han själv, och ni 

får snart ett helt rövarfölje att handskas med däruppe i skogen” (JR, 131). Detta kan 

ses som ett logiskt argument från Hans då han påpekar hur barnen genom att växa upp 

i en utsatt miljö inte har något annat sätt att leva på. Det går dock också att förankra i 

den andra tankefiguren hos Brandby-Cöster. Genom att heliggöra arbetet och 

vardagen, blir att ställas utan för samhället det samma som att ställas utanför den värld 

som Gud skapat för människan.41 

                                                 

 
40 Brandby-Cöster 2000, s. 72-74. 
41 Brandby-Cöster 2000, s. 66. 
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Man märker genom berättelsen hur mån Hans är om att rövarna just ska 

få en chans i samhället när han i rövarkulan pratar med rövarmor så tar han även upp 

det med dem. ”Det är synd om edra barn, som aldrig få springa utklädda på bygatan 

eller tumla i julhalm.” (JR, 136). Rövarfar tar först detta som ett försök av Hans att 

skilja honom från sin familj då det endast är Rövarfar som är efterlyst och har varit 

det ända sedan han var ung. Men Hans försäkrar honom om att det han vill är inte att 

skilja honom från hans barn utan att ge dem alla en möjlighet att ta del av den värld 

dem stängts utifrån. Rövarfar svarar då att ”Ja, om jag får fribrev från Absalon… då 

lovar jag dig att aldrig mer stjäla så mycket som en gås” (JR, 137). 

 

Abbot Hans död, lekbroderns förvandling och straff 

 

Trots det kritiska förhållningssätt som Lagerlöf ofta har till kyrkan och prästerskapet 

så är Hans en karaktär som förmedlar godheten som kan finnas där. Det hindrar dock 

inte Hans från att dö mot slutet av berättelsen. Under julnatten får Hans och 

Lekbrodern uppleva miraklet i Göingeskogen där blommor och bär växer fram ur den 

kalla hårda marken, fåglarna börjar kvittra och djur som gått i ide vaknar upp ur sin 

slummer (JR, 138-141). Till skillnad från Hans som ser detta som ett mirakel så tror 

Lekbrodern istället att det är djävulen som lockar dem och att om de skulle falla för 

denna frestelse är det som att ansluta sig till hans sällskap (JR, 138, 141). Så när Hans 

hör änglakören som sjunger och ser änglaskepnader närma sig hör och ser Lekbrodern 

demoner som kommer för att ta dem. I detta skede flyger en liten fågel upp och sätter 

sig på lekbroderns axel. Han blir då så skrämd att han skriker ut ”Gack du till helvetet, 

därifrån du är kommen” (JR, 143). Detta resulterar i att sångerna tystnar och att både 

växter, djur och änglar drar sig tillbaka och försvinner. 

Hans sköra kropp och sinne klarar inte av att ha varit så nära 

himmelriket och han dör ute i Göingeskogen. Hans starka reaktion kan förklaras av 

hans livsåskådning där livet i himmel sägs vara målet med livet på jorden. Det som är 

märkvärt är hur Hans i sin sista stund i livet inte tänker på sig själv eller det liv han 

har levt utan istället tänker på löftet han gett till Absalon och rövarfar (JR, 144). Han 

greppar därför efter en blomma att ge till Absalon med får endast tag på några rötter, 

dessa rötter visar sig dock vara det som i slutet ger rövarfar och hans familj frihet. Det 

ska också tilläggas ironin som går att se i detta stycke då en katolskmunk i sin sista 



22 

 

 

stund i livet förmedlar en syn på medmänniskan som så starkt resonerar med den 

Lutherska tron. 

Efter Hans död är lekbrodern förkrossad då han anser sig vara skyldig 

till Hans död, men något händer också med lekbrodern. I hopp om att kunna infria 

Hans löfte tar Lekbrodern rötterna som Hans lyckades få tag på innan han dog och 

planterar dem i örtagården i Öveds kloster. Han vaktar dem sedan i ett helt år utan att 

några blommor slår ut. Det inte förrän nästa julaftonsnatt som förvandlingen sker och 

rötterna slår ut i ”sköna blommor med silvervita blad…” (JR, 146). Lekbrodern ser till 

att Hans löfte går i uppfyllelse men skadan är redan skedd. Göingeskogen kommer 

aldrig att få uppleva det julmirakel som tidigare skett där varje år (JR, 147). 

Lekbrodern får därför i slutet sitt straff, inte av någon myndighet eller annan 

människa utan genom det liv han hädanefter väljer att leva. Lekbrodern tar på sig att 

leva ett liv utanför den värld Gud skapat för människan genom att överta rövarlyan 

och leva i Göingeskogen (JR, 147). Frånskild både från samhället och den värld Gud 

skapat för människan. 

 

Gudsfreden 
 

Analysen av ”Gudsfreden” undersöker den kristnamansrollen för att se vilken 

mansbild som skapas i berättelsen och hur kampen mellan självherravälde och 

Gudsunderkastelse presenterar ett dilemma. 

 

I och med det att lågan steg upp ur badstuskorstenen och reste sig öfver 

gården som en eldpelare, började alla människor att känna, att julen var 

för handen. Pigan, som låg i förstugan och skurade, började småsjunga, 

fastän skurvattnet frös till is i baljan bredvid henne. Drängarna, som 

stodo i skjulet och höggo julved, började klyfva två vedträn i taget och 

svängde yxorna så lustigt, som hade arbetet endast varit en lek.42 

                                                 

 
42 Selma, Lagerlöf, Osynliga länkar [Elektronisk resurs] : berättelser, 3. uppl., 

Bonnier, Stockholm, 1904 
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Detta citat som går att finna på första sidan av ”Gudsfreden” markerar inte bara den 

viktiga roll som julen spelade i samhället på den tiden utan sätter också tonen för den 

berättelse som ska komma. En berättelse om mannen som sätter sitt självherravälde 

över Gudsvilja. Ett dilemma som den kristna mannen behövt tampas med sedan 

kristendomens begynnelse.43 Läsaren introduceras till Ingmar Ingmarsson då han 

kommer in i storstugan där en flicka håller på att binda björkrisviskor. Hennes 

problem är att hon saknar vidjor att binda viskorna med, hennes reaktion på att Ingmar 

kommer in ger en bild av hur Ingmar uppfattas av andra. ”Rätt som hon satt så och 

kände sig olycklig, kom där in i stugan den, som hon var mest rädd för af alla. Det var 

själfvaste Ingmar Ingmarsson, husbonden.” (GF, 132). Detta ger en bild av Ingmar 

som stämmer ganska bra med en av de mansbilder som Littberger Caisou Rousseau 

presenterar. Den hon kallar den ”hårda” mannen som kännetecknas genom att vara 

sträng och uppfostrande.44 Men Just denna dag, självaste julafton, är Ingmar 

förlåtande och erbjuder sig istället att hämta vidjor till flickan. ”Får väl skaffa dig 

vidjor då, flickan min… sade gamle Ingmar, ty han var i ett riktigt jullynne” (GF, 

134). Detta kan tyckas ta en avvikelse från den stränga mansbilden men den sista 

delen indikerar att Ingmar, under andra omständigheter, kanske inte skulle vara så 

förlåtande. 

Ingmar väljer att själv, trots att han är så gammal bege sig in i skogen 

för att hämta vidjor till flickan. Väl där kommer en vindpust som blåser snö i hans 

ansikte så att han blir förvirrad och istället för att gå tillbaka mot gården så går han 

djupare in i skogen (GF, 135). Det visas tydligt att detta beror på Ingmars ålder ”I sina 

unga dagar skulle han väl inte ha blifvit hufvudyr af en snö storm” (GF, 135). Att han 

själv var medveten om att han inte borde gått ut själv i skogen framgår också då han 

smyger iväg för att undvika att träffa på någon annan som då troligtvis skulle stoppat 

honom (GF, 134). I berättelsen ges förklaringen att ”… gammalt folk vill helst ha sin 

                                                 

 

http://litteraturbanken.se/forfattare/LagerlofS/titlar/OsynligaLankar1904/info, s. 131. 

Hädanefter sker referenser till verket genom initialerna GF och sidhänvisning inom 

parentes. 
43 Littberger Caisou-Rousseau 2012, s. 266 
44 Littberger Caisou-Rousseau 2012, s. 274 

http://litteraturbanken.se/forfattare/LagerlofS/titlar/OsynligaLankar1904/info
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egen vilja” (GF, 134) men jag skulle vilja påstå att man också här kan dra paralleller 

till mannen som vill anse sig vara herre över sig själv.45 

När Ingmar försöker ta sig ut ur skogen som han vandrat sedan barnsben 

så inser han att det blivit så mörkt att han inte ens kan se sina fotspår (GF, 136). 

Gammal som han är blir han trött av allt vandrande och flera gånger tänker han tanken 

”… att bara han fick hvila, så brydde han sig inte mycket om det skulle kosta hans 

lif.” (GF, 137). Så när Ingmar sätter sig ner för att vila fylls han med tankar om att det 

kanske inte skulle vara så illa att dö. ”Han erfor ett sådant behag af att sitta stilla, att 

dödstanken inte alls plågade honom. Han kände ett slags glädje vid att tänka på att då 

han vore död, skulle det läsas upp långa personalier öfver honom i kyrkan.” (GF, 

137). Ingmar tänker vidare på den vördnad som kommer visas honom efter att han har 

gått bort men sedan tänker han också på allt skvaller som kommer sägas om honom. 

Vad skulle folk tänka om att en man från en så högt anad släkt som Ingmar hade dött 

efter att ha gått vilse i skogen (GF, 138). Han räds vid tanken att folk skulle tro att han 

gått vilse och frusit ihjäl för att han var berusade, denna tanke slår särskilt hårt då 

”Ingmarsönerna voro nyktert folk.” (GF, 139). Han bestämmer sig för att vandra 

vidare och just som han står och jämrar sig i skogen så snubblar han över en stor 

rishög. Nu är Ingmars ork slut och utan att bry sig om konsekvenserna så kryper han 

in under riset (GF, 139). Det visar sig att där under ligger en björn och sover, men i 

det sinnelag som Ingmar befinner sig i orkar han inte lägga någon tanke vid det (GF, 

140). 

Det som händer härnäst visar tydligt på den viktiga roll som julen spelar 

hos Lagerlöf, istället för att björnen dödar Ingmar så låter han Ingmar sova bredvid 

honom. ”… björnen tyckte sig väl inte vilja göra något åt den, som sökte skydd under 

hans tak under en sådan ovädersnatt. Han flyttade sig något längre ned i sin håla 

liksom för att ge rum åt gästen…” (GF, 140). Istället för att visa tacksamhet till 

björnen för att den låtit honom ta skydd från kylan så tar Ingemar, efter att ha kommit 

hem, med sig sina söner för att döda björnen. Detta slutar med att björnen utan att bry 

sig om de andra männen dödar Ingmar och sedan beger sig därifrån (GF, 144). I och 

med Ingmars död befästs brottet han har begått, redan innan Ingmar kommit hem 

framgår det att han bör vara tacksam för den visat honom barmhärtighet. 

                                                 

 
45 Littberger Caisou-Rousseau 2012, s. 266 
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Medan Ingmar varit borta har alla varit oroliga och de har planerat att gå 

ut och leta efter honom på morgonen. Hans fru bestämmer då att innan de beger sig ut 

ska hon som sig bör på juldagen läsa högt ur bibeln. Hon väljer ut en historia om ”… 

mannen som for från Jerusalem till Jericho och föll i röfvarehänder” (GF, 141). När 

mannen finner sig hjälplös i rövarnas klor räddas han av en barmhärtig samarit. Inte 

helt olikt från hur Ingmar räddas av björnen, och i berättelsen ges budskapet ”… att 

mannens nästa var den, som hade bevisat honom barmhärtighet” (GF, 142). 

Man skulle då kunna tro att Ingmars straff blivit utmätt i och med hans 

död men berättelsen slutar inte där. Familjen inser misstaget som de har begått och 

anser att det bästa sättet att sona för detta blir att inte låta Ingmar hyllas i bygden 

genom sin begravning utan att de ända som får bevittna den är Ingmarerna själva (GF, 

145). Ingmars äldste son och hans fru har bestämt att man inte ska läsa några 

personalier vid begravningen, att han ska begravas på en vardag och att det efter 

begravningen inte blir något grafölsdrickande efteråt (GF, 145). Om man då går 

tillbaka till när Ingmar var vilse i skogen så går det inte att ta miste på det ironiska i 

hans tankar om hur han skulle hyllas efter sin död. Där tänker Ingemar både på den 

ärofyllda färden till graven och festen och grafölet som ska drickas efteråt (GF, 136-

139). 

För att ytterligare visa hur grov synden är som Ingmar dragit över sig 

genom sitt handlade kan man titta på hur han fru resonerar kring hans död när prästen 

ifrågasätter om detta verkligen är vad de vill.  

 

Jag ska säga prosten, att hade min man brutit mot kung eller fogde eller 

hade måst skära ner honom ur galgen, skulle han ändock ha fått en 

hederlig begrafning, så som hans far före honom, ty Ingmarsönerna 

frukta ingen, och det är ingen de behöfva gå ur vägen för. Men om julen 

har Gud satt fred mellan djur och människor, och det arma djuret höll 

Guds  

bud, men vi bröto det, och därför äro vi under Guds straff (SL, 146). 

 

Genom denna berättelse slås ett slag för människan (och med det mannen) som 

underordnad Gud inte bara när det kommer till att visa barmhärtighet till andra 

människor, som i ”Legenden om Julrosorna”, utan även djuren som också är Guds 
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skapelser. Att Ingmar måste straffas är ett faktum då han misslyckas med det som den 

kristna hjälten i slutändan alltid måste göra, underkasta sig Gud.46 

 

Avslutande diskussion 
 

Den här avslutande diskussionen kommer att bestå av två delar. I den första delen så 

kommer jag att sammanfatta och presentera vad jag hittat i min analys av Lagerlöfs 

tre noveller. Jag kommer sedan att ägna den andra delen till att koppla uppsatsen till 

didaktiken genom att se hur den förhåller sig till kursplanen för svenskämnet på 

gymnasiet. 

Många av de religiösa motiv som finns i de tre novellerna jag analyserat 

kan motiveras utifrån en Luthersk livssyn. Både Tösen från stormyrtorpet och 

Legenden om Julrosorna presenteras en livssyn där det liv på jorden är det gudomliga 

liv som är tänkt för människan. Vikten av en samexistens med andra medmänniskor 

har också en stor plats i dessa två noveller. Vidare så synliggör också detta tänkande 

en kritik mot dem som inte ser livet på detta sätt eller som försöker att bestämma vad 

som är det rätta livet att leva. Genom karaktärer som Helga och Gudmund så visas 

också en kritik mot idealet av den fromma kvinnan. Denna kritik framförs utan att 

kvinnan i sig kritiseras, hennes kvaliteter framställs snarare som positiva. Det som 

kritiseras är hur en tanke om att alla kvinnor bör sträva efter att vara på ett sätt ställer 

orimliga krav på kvinnan. Det Medför också att de kvinnor som inte kan, eller vill, 

leva upp till dessa krav ses i ett negativt ljus. Budskapet förmedlas både genom 

Helgas handlingar men framförallt genom Gudmunds och omgivningens tankar om 

henne. I likhet med de kvinnor som kämpade för kvinnlig emancipation i Sverige 

under 1800-talet så anser jag att Selma Lagerlöf i den här berättelsen har ett kritiskt 

förhållningsätt till det fromma och passiva kvinnoidealet. 

Ett annat tydligt budskap som kan utläsas i alla dessa noveller men som 

blir tydligast i ”Gudsfreden” är hur en värld där medmänniskan står i centrum också 

kräver en form av kärlek till sin nästa som inte enbart sträcker sig till människor utan 

till alla gudsskapelser. I ”Gudsfreden” kan man också utläsa den problematik som 

                                                 

 
46 Littberger Caisou-Rousseau 2012, s. 18. 
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fanns kring det kristna mansidealet, som varit närvarande sedan kristendomens 

begynnelse och som förstärktes genom reformationen. 

Det är dock inte en ovillkorlig kärlek till människan som presenteras i 

dessa verk både Ingmar och lekbrodern blir straffade för sina handlingar. Men det är 

viktigt att notera att de ur ett Lutherskt perspektiv får straff som passar brotten de 

begått. D.v.s. att lekbrodern som vill hålla rövarna utanför samhället och vars tvivel 

på Gud leder till Hans död tar på sig att leva utanför världen som den är skapad av 

Gud. Ingmar bryter mot julefriden och försöker döda den som visat honom 

barmhärtighet och straffas med att själv förlora livet och att inte få den hedervärda 

begravning han fantiserat om.   

 

Didaktisk förankring 

 

I det inledande stycket av syftesformuleringen för svenskämnet på gymnasiet står det 

att:  

 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande 

som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda 

till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra 

typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar.47 

 

Jag tror att ett arbete som mitt som tar avstamp i de Lutherska värderingarna såväl 

som tankar kring män och kvinnor under en tid i Sverige som präglades av religiöst 

uppbrott tar vara på det som är en central del av svenskämnet när det kommer till 

litteratur. Lagerlöfs tre noveller väcker också tankar kring mansideal och kvinnoideal 

som, skulle jag vilja påstå, fortfarande är relevanta. Och i ett samhälle där ett 

normkritiskt tänkande, enligt min mening, blir viktigare och viktigare är det viktigt för 

skolan att kunna förse elever med de verktyg som dem behöver. Inte bara för att 

                                                 

 
47 Skolverket, Ämnesplan Svenska gymnasiet 2017 (Stockholm: Skolverket 2017), s. 

1. https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.265605!/Amnesplan_Svenska_Gy.pdf 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.265605!/Amnesplan_Svenska_Gy.pdf
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kunna fungera i samhället men också för att kunna synliggöra vad dessa normer 

skapar för förväntningar och konsekvenser hos dem själva och andra som kanske inte 

är uppenbara vid första ögonkastet.  

Det är absolut inte nödvändigt att en analys av en författares verk 

kopplas tillbaka till dess historiska kontext eller författarens liv utan det kan vara lika 

intressant att se olika sätt som dessa verk kan läsas utifrån. Min egen analys skulle se 

väldigt annorlunda ut om den lästes utifrån ett queerperspektiv eller om mer fokus 

lades på att t.ex. jämföra det olika mansrollerna som går att hitta i de tre novellerna. 

Det blir därför otroligt viktigt för skolan att tydliggöra för eleverna att olika läsningar 

av samma verk kan producera helt olika slutsatser och att en tolkning av en text inte 

gör en annan tolkning ogiltig. 

Det tydliggörs också i en punktlista att eleverna ska ges förutsättningar 

att kunna utveckla ”Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära 

verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.”48 Just det 

här citatet blir väldigt relevant för min uppsats då religion och då framförallt 

kristendomen har spelat i en stor roll i Sverige, och resten av västvärlden för den 

delen, då vi på 1800-talet fram till början av 1900-talet hade en enhetlig statsreligion 

vars livsåskådning lärdes ut i alla skolor i Sverige. 

Att analysera litteratur genom att ta avstamp i religionen är också 

tacksamt på gymnasiet då eleverna i religionskurserna går igenom de stora 

världsreligionerna och då kan bära med sig den kunskapen in i svensklektionerna. 

Selma Lagerlöf passar också bra in när man pratar i termer som 

”centrala svenska… författarskap”49 då hon utan tvekan har varit en av Sveriges 

populäraste författare och en medlem av svenska akademin. Det intressanta med 

Lagerlöf som jag hoppas har framkommit i min uppsats är också hur man, utifrån 

hennes texter, kan utläsa en kritik som på ytan håller sig gömd men som synliggörs 

genom karaktärernas värderingar och handlingar.   

     

    

   

  

                                                 

 
48 Skolverket 2017, s. 2. 
49 Skolverket 2017, s. 2. 
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