
UPPGIFT: Analys av texter samt målning 
 
I nedanstående texter (inklusive målningen) finns tydliga exempel på naturromantiska och 
naturlyriska inslag. Titta på målningen av Caspar David Friedrich (1774-1840), läs utdraget ur 
dikten ”Lorelei” av Heinrich Heine (1797-1856), samt utdraget ur Johann Wolfgang von 
Goethes (1749-1832) Den unge Werthers lidanden.  

 

LORELEI  

Jag vet inte vad det kan vara, att jag så sorgsen går: 
en dum gammal saga bara som ej ur huvet jag får.  

Det svalkas i kvällens timmar och stilla flyter Rhen 
och bergets tinne glimmar 
i aftonsolens sken.  

Den skönaste jungfru sitter högst oppe dit klippan når, 
i gyllene smyckens glitter hon kammar sitt gyllene hår [...]  

(Heinrich Heine 1824)  

18 augusti 
Måste det då alltid vara så, att det som skapar en människas lycka också måste bli källan till 



all hennes olycka? 
Mitt hjärtas fulla, varma kärlek till den levande naturen, som fyllt mig med sådan lycka, som 
förvandlar hela världen kring mig till ett paradis, har nu blivit till en outhärdlig plåga, som 
ständigt förföljer mig vart jag gör. När jag förr från klippan skådade bort över floden, ned 
över den fruktbara dalen, lät blicken vandra bort till synrandens kullar och såg allt omkring 
mig gro och grönska; när jag såg dessa berg, från foten till hjässan beklädda med höga, 
lummiga träd, dessa slingrande dalgångar, beskaffade av de täckaste dungar, och den sakta 
rinnande floden glida fram mellan susande säv och spegla ljusa moln, som den milda 
aftonvinden vaggade fram över himlavalvet; när jag så runtom mig hörde fåglarna med sin 
sång göra skogen levande, och myggsvärmarnas millioner oförtrutet dansade i 
aftonrodnadens röda sken, och solens sista slocknande blick väckte upp den brummande 
skalbaggen ur gräset, och surrandet och livet omkring mig riktade min uppmärksamhet på 
marken, och mossan, som avtvingar den hårda klippan sin näring och ginsten, som kryper 
upp för de torra sandkullarna, uppenbarade för mig naturens inre, glödande, heliga liv – hur 
famnade jag icke allt detta i mitt varma hjärta, kännande mig nästan som en gud i den 
överflödande fullheten, och den oändliga världens härliga gestaltning rörde sig inom mig, 
besjälande allt. Ofantliga berg omgåvo mig, avgrunder öppnade sig för mig, ovädersvällda 
bäckar störtade utför branterna, vattenmassorna forsade under mig, och det dånade i skog 
och berg. 
(Ur Goethes Den unge Werthers lidanden 1774)  

Fundera och svara på följande frågor: 
 
•  Vilka känslor förmedlas genom texterna/målningen? 

•  Är det samma känslor genom alla texter/målningen?  

•  På vilket sätt är naturen betydelsefull för sinnesstämningen?  

 


