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Abstract 

With this essay, I mean to investigate if the poetry of the Swedish poet, writer and cultural 

elitist Gunnar Ekelöf shows signs and meanings of a mystical character. First, I research 

and compare the theories of Nathan Söderblom, Hjalmar Sundén and Antoon Geels about 

mysticism and use these in my interpretation of Ekelöfs poetry. 

 It soon becomes clear that Ekelöf is a person with an inner religious reality and in 

context with the definition of mysticism this essay presents and uses, it goes to show that 

his poetry can be seen as mystical and furthermore that Ekelöf himself can be considered 

a mystic. This essay, leads to a discussion about a wider interpretation of mysticism and 

that mysticism can be seen in poetry. 
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1. Introduktion 

Denna uppsats kommer att utforska mystika tecken inom poesi. Med hjälp av teorier från 

tre stora svenska religionspsykologer, Nathan Söderblom (1866–1931), Hjalmar Sundén 

(1908–1993) och Antoon Geels (f. 1946) kommer dikter av författaren och poeten Gunnar 

Ekelöf (1907–1968) att analyseras och tolkas för att se om det finns mystika inslag i dessa. 

 Söderblom, Sundén och Geels har alla tre gjort stora arbeten inom 

religionspsykologin och har alla tre behandlat det mystika området i olika stor 

utsträckning. En noggrann kartläggning av dessa tre kommer därför att ligga till grund 

för att sedan användas gemensamt i analysen av Ekelöfs dikter.  

 Intresset för religionspsykologi och mystik är väl förankrat hos mig sedan början 

av mina religionsvetenskapliga studier. Det var därför en självklarhet att fortsätta inom 

detta fält och att vidare utforska det i denna uppsats. Valet av just Gunnar Ekelöfs dikter 

och poesi som objekt för analys och tolkning kom på inrådan av handledare Juan Carlos 

Gumucio, som lyfte fram flera förslag på vad jag skulle tolka efter att jag kartlagt teorier 

från de tre religionspsykologerna. Ingen tidigare kännedom fanns från min sida om 

Gunnar Ekelöf eller hans poesi och det blev därför en dels spännande och utmanande 

uppgift att fördjupa mig i skalden. 

 Konsten, kanske i synnerhet poesi, är en relativt onämnd yttring för mystik i de fall 

den inte utövas i en religiös kontext. Det är därför av stort intresse att utforska detta ämne 

för att se om de kan vara yttringar av mystik och religion på ett sätt det tidigare inte 

analyserats. Efter att tagit del av ett fåtal av Gunnar Ekelöfs dikter stegrade intresset då 

det fanns mycket i hans poesi som pekade åt det mystika hållet.  

 Arbetet är till stor del en tolkning med förankring i religionspsykologiska teorier 

och metoder. Gunnar Ekelöf ses inte som en etablerad eller erkänd mystiker och huruvida 

hans dikter kommer att visa på mystika kopplingar återstår att se – men vad som är viktigt 

att observera i detta arbete är den tolkningen som utförs är endast en tolkning av många. 

Det är min egen tolkning (med förankring i vetenskapliga teorier) som görs och bör inte 

ses som empiriska konstateranden. Dock har sådan tolkning och analys ett stort värde i 

att dels öppna upp för diskussion kring ämnet samt ge inspiration till ”sätt att se” på saker 

och nya tolkningssätt, något som även bekräftas i en intervju med Antoon Geels som 

gjordes under arbetets gång. Och även om något frångår konventionell vetenskap i form 

av fastställbara fakta, kan det fortfarande ha ett vetenskapligt värde i form av förståelse 

och alternativ förklaring.  
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1.1  Begrepp, termer och definitioner 

För att lättare förstå arbetet och för att undvika misstolkningar eller missförstånd inleds 

arbetet med en förteckning och förklaring av för arbetet väsentliga begrepp och termer. 

 

Dīwāntrilogin – Samlingsnamn på de tre diktsamlingarna Diwan över fursten av Emigón 

(1965), Sagan om Fatumeh (1966) och Vägvisare till underjorden (1967). Dessa är starkt 

inspirerade av bysantinsk historia, ikoner och platser Gunnar Ekelöf besökte under 1960-

talet. 

 

Mystik – Definitioner av mystik är något av ett oändligt hav av försök att fastställa det 

som inte kan fastställas. Tor Andræ1 (1885–1947) ägnar ca 80 sidor åt detta problem i sin 

bok Mystikens psykologi (1923) och landar i en egen definition som även den möter vissa 

hinder och inte kan ses som en allmänt accepterad definition.2 William Ralph Inge3 

(1860–1954) skrev i sin bok Christian Mysticism (1899) ”No word in our language – not 

even Socialism – has been employed more loosely than Mysticism”4 vilket 

uppmärksammats av såväl Andræ i inledningen till hans definitionsförsök5 som i Geels 

bok Skapande Mystik (1989) inför samma uppdrag.6 Geels ger en beskrivning som 

uppmärksammar ”erfarenheten” inom det mystika och bygger sin definition på detta. Den 

definitionen är den som uppsatsen till viss del vilar på och som blir synonym med Mystik 

upplevelse/erfarenhet. 

 

Mystik upplevelse/erfarenhet – definition hämtad från Skapande mystik (1989) samt 

senare Den religiösa människan (2012) 7:  

 
1. Mystik erfarenhet är erfarenhet i en religiös eller en profan kontext, 

2. som omedelbart eller vid ett senare tillfälle av den upplevande tolkas som ett möte med 

en högre eller en yttersta verklighet.  

3. Detta möte sker på en omedelbar, enligt subjektet icke rationell väg 

4. och medför en djup känsla av enhet och ett intryck av att denna erfarenhet ligger på ett 

annat plan än det vanliga, alldagliga. 

5. Denna erfarenhet medför vittgående konsekvenser i individens liv.  

 

                                                 
1 Svensk religionshistoriker, präst och biskop 
2 Geels 1989: 21–22 
3 Engelsk författare, präst och professor 
4 Inge 1899: 3 
5 Andræ 1923: 11 
6 Geels 1989: 21 
7 Geels & Wikström 2012: 238. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C4%ABw%C4%81ntrilogin
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Men, som ovan nämnt är definitioner av mystik en mycket svår om inte omöjlig uppgift. 

I den intervju som hölls med Antoon Geels betonar han att mystik inte kan förklaras eller 

förstås med endast en teori8. Det samma går att säga om definitionerna av mystik. En 

heltäckande definition av mystik går inte att göra då det är ett allt för brett område med 

en för stor ambivalens och subjektivitet för att fångas i en enda definition. Därför faller 

även definitionen ovan i den mån att den skulle vara en förklaring av all sorts mystik. Den 

agerar en definitionsgrund men då det i detta arbete blir stort fokus på det subjektiva och 

ambivalenta, som inte går att rama in i fasta termer, sker förklaringen löpande i enlighet 

med analysen och tolkningen.  

 

1.2  Bakgrund 

Ämnet för uppsatsen rör sig i stor utsträckning inom ett tvärvetenskapligt och 

sammanflätat fält. Dels berör uppsatsen innebörden i Ekelöfs dikter som kan tänkas höra 

hemma inom litteraturvetenskapen, dels bygger arbetet på religionspsykologiska grunder 

i form av teorier kring mystik och mystika fenomen som i vissa fall har förhållandevis 

lite att göra med just poesi. Men det är också ett religionshistoriskt arbete i kartläggandet 

av tidigare religionsvetenskapliga arbeten.  

 Valet av religionsvetare, eller religionspsykologer, gjordes utifrån tre aspekter. Dels 

var ett av målen att se till svenska religionspsykologer, dels över en något längre period 

och dels att lyfta fram dem som gjort stora intryck och viktiga bidrag till ämnet. 

Söderblom som föddes i slutet på 1800-talet var verksam under 1900-talets början fram 

till sin död 1931. Sundén tog sin kandidatexamen ett år innan det att Söderblom avled 

(1930) och tog så småningom över den ”religionspsykologiska facklan” i viss mening. 

1980 skrev Geels sin avhandling och påbörjade sitt arbete med ett stort antal böcker inom 

religionspsykologin detta och är fortfarande aktiv och ständigt aktuell med nya böcker 

inom ämnet. Valet kom således att täcka tre av de största religionspsykologerna under en 

period som täcker hela 1900-talet samt stäcker sig in till nutid. 

 Att samtliga tre har gjort stora intryck och bör ses som de största inom sina ämnen 

(med tillägg av ytterligare ett fåtal religionspsykologer) märks såväl på deras nationella 

och internationella uppmärksamhet som deras uppmärksammande av varandra i sina 

respektive arbeten. Sundén nämner Söderblom - Geels nämner Sundén och Söderblom.

 Ekelöf kom att bli studieobjekt, som ovan nämnt, på förslag från handledare. Efter 

                                                 
8 Geels 23/3 2017 
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en överblick av hans utgivna diktsamlingar kom den så kallade Dīwāntrilogin att verka 

passande för arbetet sett till innehåll. Dessa, med komplement från andra utgivna 

samlingar av Ekelöf ligger till grunden för den poesi som studeras. Ekelöf presenteras 

och analyseras även med hjälp av biografier om honom av Carl Olov Sommar och Olof 

Lagercrantz.  I dessa biografier introduceras läsaren för den komplexa Gunnar Ekelöf och 

en mycket djupgående, bred och heltäckande bild målas upp av skalden. 

 Mystik är ett mycket komplicerat begrepp där definitionerna är lika många som 

försöken. Därför är en viktig uppgift i arbetet att först se på just mystik, vad det är, kan 

vara eller hur vi kan tolka mystik inom olika fält. De tre religionspsykologerna har gjort 

egna definitioner eller anslutit sig till tidigare definitionsförsök. Dessa kommer att synas 

och för att ge svar på frågeställningen krävs en förståelse av vad mystik är eller kan vara. 

 

1.3  Disposition 

Efter introduktionen inleds arbetet med ”Begrepp, termer och definitioner” för att förklara 

några viktiga och centrala begrepp i arbetet, detta för att ge klarhet i dessa som 

förekommer genom hela arbetet. Därpå ges en bakgrund till uppsatsen följt av ”Syfte och 

frågeställning” där syftet med uppsatsen presenteras samt de frågeställningar den ämnar 

besvara. ”Material” och ”Metod” ger en presentation av förutsättningarna för arbetet sett 

till vilket material som använts samt vilken metod som gjorts för att framställa uppsatsen. 

 ”Teori” ger en kort inblick i vilka teorier som arbetet använts sig av. Då teorier 

utgör en stor del av uppsatsen förklaras de i sin korthet under denna rubrik och mer 

ingående i respektive del i undersökningen. Tre artiklar och en biografi presenteras sedan 

under ”Tidigare forskning”, som alla fyra har relevans till någon del av arbetet. 

 I undersökningen presenteras dels de tre religionspsykologerna med tillhörande 

teorier och även Gunnar Ekelöf. Efter presentationen av dessa analyseras sedan teorierna 

och därefter Gunnar Ekelöf. Tolkningen av Ekelöfs poesi följer sedan med teorierna och 

analyserna som bakgrund. 

 Arbetet diskuteras sedan och en slutsats av hela arbetet presenteras. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning och förslag på framtida forskning. 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C4%ABw%C4%81ntrilogin
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1.4  Syfte och frågeställning 

Denna uppsats är till viss del tudelad och har två separata moment som sedan kombineras. 

Först kommer Nathan Söderblom, Hjalmar Sundén och Antoon Geels att presenteras, där 

det kommer att fokuseras på deras religionspsykologiska teorier kring mystik. Uppsatsens 

första frågeställning är: 

• Vad framkommer vid en jämförelse av Nathan Söderbloms, Hjalmar Sundéns och 

Antoon Geels teorier och går dessa att kombinera? 

Resultatet av den analysen kommer sedan att tillgängliggöra syftet med uppsatsen som är 

att med hjälp av dessa tre och deras teorier kombinerade, utföra en religionspsykologisk 

tolkning av mystik i poesi av Gunnar Ekelöf. Att Ekelöfs poesi skulle ha mystika yttringar 

är inte ett etablerat faktum och avgörandet i detta är således ett steg för att kunna besvara 

den andra frågeställningen. Den andra frågeställningen för uppsatsen att besvara lyder:  

• Vad i Ekelöfs poesi har mystik karaktär och hur kan vi förstå och tolka den? 

Uppsatsens syfte tillika ämnesområde blir ett religionspsykologiskt fält av tolkning med 

förankring i religionsvetenskaplig litteratur, teori och metod. 

 

1.5 Material 

Materialet som samlats in och ligger till grund för arbetet är till största del litteratur. 

Material för analys av Nathan Söderblom och Hjalmar Sundén är främst deras egna 

böcker som de gav ut medan de var verksamma. Som komplement till bilden av 

Söderblom har även en biografi av Jonas Jonson använts. Som komplement till Sundén 

har en artikel av J. A. Belzen använts som kom till känna i tidigare moment under kursen 

där uppsatsen ingår. Även vid analysen av Geels har litteratur använts flitigt, men också 

det material som kom till i och med en intervju som hölls med Geels 28/3 2017. 

 Materialet som använts för att presentera, analysera och förstå Gunnar Ekelöf är dels 

två biografier, Carl Olov Sommar Gunnar Ekelöf (1989) samt Olof Lagercrantz Jag bor 

i en annan värld men du bor ju i samma (1994) och dels av Ekelöfs egna publikationer. 

Olof Lagercrantz (1911–2002) var nära vän med Ekelöf, de lärde känna varandra under 

1930-talet och Lagercrantz biografi ger en mycket personlig och vänskaplig presentation 

av Gunnar Ekelöf. Den ger en nära intim bild av Ekelöf och har varit till stor hjälp i 

forskningen kring vem Ekelöf var. Här bör dock tillfogas att just på grund av Ekelöf och 
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Lagercrantz personliga och nära band har viss distans till framställningen av Ekelöf varit 

nödvändig. Där utgjorde Sommars biografi ett mycket bra komplement som har en mer 

distanserad ton mot Ekelöf med fokus på forskning och objektivitet.  

 Dessutom presenteras en föreläsning i form av artikel som utom i Ekelöfet nr 39 (2006) 

av Helena Bodin under tidigare forskning där Ekelöfs dikter och dess förhållande till 

bysantinska ikoner diskuteras.  

 Utöver dessa källor har komplement hämtats ur relevant litteratur från eget bibliotek. 

 

1.6  Metod 

Arbetet inleddes med en djupdykning i litteratur av Söderblom, Sundén och Geels för att 

så snart som möjligt ha den tolkningsgrund som arbetet vilar på färdig. Då dessa tre har 

skrivit ett enormt stort antal böcker var viss gallring nödvändig och böcker som 

uttryckligen handlar om mystik prioriterades.  

 I fallet Söderblom fanns det ett antal biografier att tillgå och Jonas Jonsons Jag är 

bara Nathan Söderblom satt till tjänst (2014) fick inleda kartläggningen av Söderblom 

och redovisas kort under ”tidigare forskning”. Därpå undersöktes också ett tretal böcker, 

däribland Uppenbarelsereligion (1930) där Söderblom presenterar sin teori kring 

personlighetsmystik/oändlighetsmystik. 

 Sundéns bok Religionen och rollerna (1959) ansågs av bland andra J. A. Belzen 

som Sundéns ”magnum opus”9 och är det stora verk där Sundén presenterar sin rollteori. 

Någon biografi över Sundén har inte använts annat än vad som kort går att läsa om honom 

i Vem är det. Svensk biografisk handbok. (1993). Belzens artikel uppkom under tidigare 

moment i kursen och användes sedan till uppsatsen. 

 I arbetet med Geels användes dels hans litteratur, i synnerhet Förvandlande 

ögonblick (2001) och Skapande mystik (1989) men dessutom hölls en intervju den 23 

mars över telefon. Intervjun var en högst ”ostrukturerad intervju”10 där ett samtal hölls 

med endast generella teman och frågeställningar kring desamma. Intervjun spelades in 

och används med löpande referenser i arbetet. Vid förklaringen av Geels teori om visioner 

användes dock till största del litteratur. 

 Efter att samtliga tre religionspsykologer analyserats och teorier hade framträtt 

fortskred arbetet med fördjupning kring Gunnar Ekelöf. Tre av hans diktsamlingar 

                                                 
9 Belzen 1996: 184 
10 Alvehus 2013: 83 
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granskades och de med ett analytiskt värde markerades för djupare analys och tolkning. I 

och med denna process påträffades även artikeln av Helena Bodin efter en spontan 

Google-sökning på ”bysantinska ikoner Ekelöf”. De två ovan nämnda biografier gav en 

såväl bred som djup bild av vem Gunnar Ekelöf var och gav mycket material med 

psykologiskt värde som kom att användas i analysen av hans poesi och personlighet. 

 De jämförande och analytiska momenten inleds med ett jämförande av de teorier 

som framkommit i undersökningen av religionspsykologerna. Värdering av 

tillämpningsmöjligheter, trovärdighet och relevans gjordes samt en överblick i hur dessa 

går att använda tillsammans. 

 Sedan inleds tolkningen av Ekelöfs dikter, som börjar med en analys av honom och 

vilket bagage han hade då han skrev sin poesi. En längre dikt inleder den poetiska 

analysen och sedan vävs flera dikter in och målet med tolkningen, i enlighet med syftet, 

försökte uppnås med så djup teoretisk förankring som möjligt. 

 Jämförandet mellan teorier och tolkningen av dikterna är de momenten som utgör 

essensen i uppsatsen. Den jämförande metoden gjordes med tonvikt på relevans och 

vetenskaplig förankring där olika faktorer avgör vilken eller vilka teorier som väger 

tyngst med tillhörande förklaring i resonemangen.  

 Tolkningarna är gjorda efter syfte, teorier och förutsättningarna aktuella för denna 

uppsats och bör på intet sätt ses som absoluta utan visar endast på ett sätt att tolka dikterna. 

För att de dock inte skulle bli allt för flyktiga och sväva iväg från ämnet, förankras de 

hela tiden i de teorier som användes samt att flera dikter som kan stärka tolkningen vävs 

in i själva tolkningen.  

 

1.7  Teori 

I undersökningen kommer tre teorier att presenteras och förklaras för att sedan användas 

i tolkningsmomentet av Ekelöfs dikter. Samtliga teorier här är tagna ur 

religionsvetenskapen med inriktning på mystik. De letades fram med hjälp av 

teoretikernas egna böcker där de allesammans utförligt beskriver dem samt tillämpar dem 

på olika fall. Teorierna har sedan jämförts och värderats men samtliga teorier används 

och återkopplas till i tolkningen av dikterna. 

 Något som gjort arbetet till en utmaning, är att i presentationen av teorierna, 

används de inte på samma sätt som i denna uppsats. Inga liknande exempel ges där dikter 

eller texter som inte av sig själva står inom mystiken analyseras med hjälp av respektive 
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teori. Därför har även teorierna i viss mån tolkats för att bli tillämpningsbara till det syfte 

som uppsatsen har. 

 Teorierna presenteras ingående i respektive stycke i undersökningen. Här följer en 

kortare presentation av de teorier som framgår i undersökningen. 

Söderbloms mystikdistinktion – Denna teori är en uppdelning av mystik och mystiker i 

kategorierna personlighetsmystik och oändlighetsmystik. 

Sundéns rollteori – Denna teori består i att människan är utrustad med olika 

referensramar med tillhörande roller som människan identifierar och upptar.  

Geels personlighetsmodell – Denna teori bygger på egopsykologi och är en psykologisk 

modell som förklarar till exempel visioner och andra mystika erfarenheter. 

 

1.8  Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som gjorts om eller av Söderblom, Sundén och Geels 

samt en artikel om Gunnar Ekelöf. Alla artiklarna är relevanta till arbetet som helhet.  

 

1.8.1 Att tolka mystik erfarenhet – Geels kommenterar 

Söderblom 
 

I den av Nathan Söderblom-sällskapet årligen utgivna Religion och Bibel 1982 

publicerades en artikel av Antoon Geels som berör Nathan Söderblom och hans 

mystikdistinktion. Artikeln är ett svar och en kritisk kommentar till Hans Åkerberg11 

(1935–1994) och hans tidigare arbeten om Söderbloms mystikdistinktion 

(personlighetsmystik/oändlighetsmystik) bland annat en artikel som publicerats i 

Religion och Bibel 1981 samt hans avhandling från 1975.  

 Geels inleder sin artikel med att visa på hur mystikforskningen under stora delar av 

1900-talet sett ut där just distinktioner och kategorisering har varit vanligt förekommande. 

Han pekar också ut olika problem som han anser förekommer i mystikforskningen som 

den ser ut idag (1982) där ”förhållandet mellan erfarenhet och tolkning av densamma” 

anses spela en ”central roll” och även att redogörelser för mystika erfarenheter inte alltid 

överensstämmer med den faktiska upplevelsen.12 

 I sin artikel koncentrerar sig Geels på Åkerberg och hans tolkning av Söderbloms 

mystikdistinktion i de arbeten som är relevanta. Två delar utgör artikeln där den första 

                                                 
11 Docent i religionspsykologi 
12 Geels 1982: 23 
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delen behandlar Söderbloms teori samt Åkerbergs tolkning och användning av den samt 

kritiska kommentarer kring detta. I den andra delen behandlar Geels ”den moderna 

debatten kring problemet upplevelse-tolkning” där hans egen syn och lösning 

presenteras.13 

Efter presentationen av teorin är gjord visar Geels på Åkerbergs inställning till den där 

ett väldigt tydligt ställningstagande görs till fördel för Söderbloms teori14:  

 

Ty den är ”det mest funktionsdugliga kategoriseringsinstrument som 

mystikforskningen hitintills äger”, ett ”unikt psykologiskt instrument”, som kan bli 

”av helt avgörande betydelse för den fortsatta mystikforskningens 

orienteringsförutsättningar”. Med hjälp av denna distinktion kan vi skapa ordning 

och reda i en forskningslitteratur som ”utgör en högst brokig och svårläst kartbild”.  

 

Citaten hämtar Geels ur Åkerbergs artikel i Religion och Bibel från 1981, året innan Geels 

artikel. Det råder inga tvivel om att Åkerberg värderar Söderbloms teori mycket högt. Av 

kritiken som följer väljer Geels en annan väg. De problemområden som Åkerberg 

presenterar kring mystikforskningen, där Söderbloms teori hamnar i det mest aktuella av 

områden, är följande:15 

1. ”De mystika övergripande målen, då forskaren ägnar sig åt främst 

distinktions- och kategoriseringsförsök.” 

2. Studerande av ”den mystika vägen”, tekniker för att uppnå mystika mål. 

3. ”Den mystika upplevelsen”. 

4. ”Det mystika språket” försök till tolkning och förståelse av ”mystikerns 

ansträngningar att uttrycka något om det outsägbara.” 

5. ”Den religiöse mystikern”. 

Geels riktar kritik mot den rangordning som görs på dessa problemområden och tanken 

att de ska utföras i denna ordning med en inledande kategorisering eller distinktion. Han 

menar att studier av mystik bör börja med punkt 4, ”mystikerns ansträngningar att 

uttrycka något om det outsägbara, ”men att inte heller det är ett måste utan att ”disciplin 

och problemformulering får avgöra vilken delaspekt man väljer att ta itu med först”.16 

                                                 
13 Geels 1982: 24 
14 Geels 1982: 24 
15 Geels 1982: 24 
16 Geels 1982: 27 
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Nästa punkt av kritik riktar Geels mot dels kategorisering och distinktion av mystik i 

allmänhet och dels mot förhållandet mellan forskning och forskare. Söderblom var född 

och uppvuxen inom evangelisk-luthersk kristendom som även blev hela hans liv och 

person, detta menar Geels gör det inte förvånande att Söderbloms mystikdistinktion 

rangordnar personlighetsmystiken, med Luther som främste företrädare, till den främsta. 

 Geels anser dock att en religionspsykolog i första hand bör ”söka sina kriterier inom 

den allmänna psykologin” och inte låta egna erfarenheter påverka den forskning som 

bedrivs då den i vissa fall, till exempel hos Söderblom, blir styrd i en viss riktning. Geels 

kritiserar sedan även Åkerberg starkt för sitt förslag att sammankoppla Söderbloms teori 

med begreppet ”mogen religion” där återigen personlighetsmystiken alltid blir den mogna 

religionen tillskillnad mot oändlighetsmystiken (som dock i vissa ”mer utvecklade” fall 

kan vara av mogen typ).17 

 Vidare presenteras Åkerbergs tillämpning av Söderbloms teori på olika fall där 

Geels väver in sin kritik löpande i texten. Han påtalar dels brister i kategoriseringen av 

mystiker som placeras i facken personlighetsmystiker/oändlighetsmystiker samt visar på 

hur distinktionen brister och att den ena inte utesluter den andra. Även källorna, texterna 

tas upp där Geels, med hjälp av bland annat djuppsykologi och sin egen avhandling om 

Hjalmar Ekström18, visar hur redogörelser av mystika erfarenheter och upplevelser inte 

alltid överensstämmer med den faktiska upplevelsen samt att redogörelsen ofta anpassas 

beroende på mottagare.19 

I del två av artikeln behandlar som ovan nämnt Geels sin egen syn på ”förhållandet 

mellan upplevelse och tolkning” samt ”Psykologiska synpunkter, Information-processing 

approach”.20 Detta presenteras här inte närmare då det mer faller in under undersökningen 

av Geels i kapitel 2.3. Avslutande kommentarer på artikeln visar dock tydligt hur Geels 

värderar Söderbloms teori (samt förkastandet av Åkerbergs tolkning, vidareutveckling 

och användning utan densamma). Han beskriver avslutningsvis Söderbloms 

mystikdistinktion som ”det otidsenliga instrument… behäftad med mycket svåra 

operationaliseringsproblem” som ”numera måste betraktas som ein überholtes Stadium 

in der forschungsgeschichte der Mystik21”.22 

                                                 
17 Geels 1982: 29–30 
18 Geels 1980 
19 Geels 1982: 30–34 
20 Geels 1982: 34–42 
21 ”Ett föråldrat steg i mystikens forskningshistoria”, citatet hämtar Geels från Wrede 1974. 
22 Geels 1982: 42–43 
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Geels avslutar artikeln på följande sätt23: 

 

Att ta itu med mystik i vår tid och att studera ämnet med stöd av den moderna 

psykologins forskningsrön är för religionspsykologen ett lika nödvändigt som 

fascinerande studium. 

 

1.8.2 Hjalmar Sundén´s role theory and contemporary 

narrative psychology – J. A. Belzen om Sundén 
 

Denna artikel, Beyond a classic? Hjalmar Sundén´s role theory and contemporary 

narrative psychology, skrevs 1996 av Jacob A. Belzen och publicerades i The 

international journal for the psychology of religion. Artikeln är en jämförande studie av 

Sundéns rollteori och “contemporary narrative psychology” med en inledande 

redovisning av Sundéns rollteori. Belzen beskriver Sundén som en av de största 

religionspsykologerna i norra och mellersta Europa även om han betonar att han inte 

skulle klassificera honom som en av ”klassikerna” då sett i förhållande till exempelvis 

William James eller Freud.24  

Sundéns rollteori beskrivs ingående men Belzen poängterar även bristerna i den, 

framförallt att den aldrig definierades eller fulländades.25 Många frågor kring teorin 

förblir obesvarade av Sundén något som han själv också har konstaterat. Belzen menar 

på att det kan ha varit av olika skäl som teorin aldrig befästs, däribland att Sundén själv 

förstod att en teori inte kan förklara allt (”for he knew that life would always be more 

than the best theory”26) samt att Sundén aldrig ville bli sedd som endast en 

religionspsykolog med sin egen teori. Sundén var en mycket bred vetenskapsman med 

stort intresse i psykologi, filosofi, religionshistoria och religionspsykologi.  

Likheterna mellan Sundéns rollteori och den narrativa psykologin är många där 

Belzen väljer att mer fokusera på skillnaderna. Fokus på roller i sociala kontexter 

(Sundéns rollteori) blir i den narrativa psykologin istället fokus på roller i berättelser och 

historier. De menar att personer är angelägna att återspela, omspela eller skriva in sig i 

berättelser och historier de hör eller läser om. Exempel ges om personer som identifierat 

sig med berättelser ur bibeltexter. Sundéns rollteori fokuserar mer på roller som 

identifieras och övertas i en social och kulturell kontext där en ”referensram” styr vilka 

                                                 
23 Geels 1982: 43 
24 Belzen 1996: 182 
25 Belzen 1996: 187–188 
26 Belzen 1996: 196 
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roller som finns tillgängliga. Den stora skillnaden mellan dessa två teorier är alltså att den 

narrativa psykologin menar att rollövertagandet sker av handlingen i en historia medan 

Sundéns rollteori talar om ett rollövertagande av karaktärerna i historian.27   

Artikeln ger en utförlig beskrivning av Sundéns arbete och hans rollteori, samt de 

problem och frågor som återstår med den. 

 

1.8.3 Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst 

Denna biografi från 2014 över Nathan Söderbloms liv har varit till stor hjälp i arbetet att 

kartlägga och förstå Söderblom och hans arbeten. Boken lägger betoning på det som 

utmärkte Söderblom för många nämligen hans ekumeniska arbete men ger också en bild 

av hans tankar kring religionspsykologi och mystik. 

Jonas Jonson, författaren till boken har varit biskop i Strängnäs och är docent i 

missionsvetenskap. Han målar upp en mycket positiv bild av Söderblom som nytänkare 

och före sin tid som slogs mot konservativa och som ständigt och ihärdigt arbetade för 

fred och samspel mellan kyrkor världen över. Jonson skriver i sin bok att det inte kan råda 

några tvivel om att Söderblom själv var mystiker28 och att han prioriterade det inre (”livet, 

själen, anden”) framför det yttre (i form av religiös tradition).29  

En stor litterär bas ligger till grund för Jonsons bok och den ger en bred bild över 

Söderbloms liv från början till slut. I slutet av boken skriver Jonson att: ”Ingen kan undgå 

att påverkas av den mäktiga och mångstämmiga hyllningskören till Söderblom efter hans 

död. Alla som forskar om honom måste förhålla sig till det ensidigt positiva eftermälet.”30 

Detta kan dock ifrågasättas om Jonson själv har gjort, då boken ger en alltigenom mycket 

god bild av Söderblom med endast ett fåtal kommentarer om diverse brister hos honom. 

 

 

                                                 
27 Belzen 1996: 191 
28 Jonson 2014: 226 
29 Jonson 2014: 164 
30 Jonson 2014: 446 
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1.8.4 ”Så som jag målat det” - Om Ekelöfs ikondikter 

2006 publicerades i Ekelöfet31 nr 36 en föreläsning av Helena Bodin32 med titeln ”Så som 

jag målat det” – Ikonernas estetik i Gunnar Ekelöfs dikter. Där talar hon om hur många 

av Ekelöfs dikter anknyter till ikonkonsten, i synnerhet de bysantinska ikonerna som varit 

stor inspiration till många av dikterna i Dīwāntrilogin. Hon berättar om hur Ekelöf 1965 

reste till Istanbul för att ta del av den bysantinska historien och hur erfarenheterna efter 

denna resa blev ”den avgörande impulsen för Ekelöf att skriva de tre diktsamlingarna” 

som sedan kom att kallas Dīwāntrilogin.33 

 Bodin förklarar sedan att även om många dikter har direkta kopplingar till olika 

bysantinska ikoner, är det inte alls nödvändigt eller ens relevant att koppla ihop dikterna 

med rätt ikon för att kunna tolka eller förstå dikten. Detta menar Bodin, beror på att 

diktandet inte är det samma som ikonkonsten – dikten omformar och ger en ny mening 

år ikonens motiv.34 Hon uppmärksammar också ”det omvända perspektivet” som Ekelöf 

arbetar med i sina dikter och som förekommer med bysantinsk ikonkonst. Det nämns som 

motsatsen till det i väst dominerande ”centralperspektivet” och beskrivs av Bodin 

följande35:  

Ibland säger man att det återger motivet såsom det syns inifrån bilden och att det ger 

betraktaren frihet att röra sig inför bilden. Men det finns också en annan innebörd i 

det omvända perspektivet: traditionellt används det för att återge en djupare sanning, 

en gudomlig verklighet. 

När det kommer till religionen menar ändå Bodin att Ekelöf, som själv kallar sig hedning, 

inte alls är ute efter att ”bekräfta den kristna eller ens den östliga ortodoxins tro.”36 Även 

om hon medger att det går att finna likheter eller ”förbindelser” mellan Ekelöf och den 

östliga kristna tron, i deras förmedling av paradoxer. 

 

 

 

 

                                                 
31 Tidskrift som utges av Gunnar Ekelöf Sällskapet 
32 Docent i litteraturvetenskap 
33 Bodin 2006: 10-11 
34 Bodin 2006: 13-15 
35 Bodin 2006: 17 
36 Bodin 2006: 25 

https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C4%ABw%C4%81ntrilogin
https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C4%ABw%C4%81ntrilogin
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2. Undersökning 

Här presenteras de tre religionspsykologerna och deras teorier och bidrag till 

religionspsykologin samt en presentation av Gunnar Ekelöf. 

 

2.1  Nathan Söderblom 

Nathan Söderblom (1866–1931) föddes i Trönö i Hälsingland. År 1901 disputerade 

Söderblom i religionshistoria vid den protestantiska teologiska fakulteten i Sorbonne.37 8 

november 1914 vigdes han till ärkebiskop i Uppsala.38  

 Söderbloms bidrag till mystiken är något komplext. Han utgav en del litteratur och 

kom med viktiga teorier i ämnet även om de aldrig fick riktigt genomslag. 1931 höll 

Söderblom en serie föreläsningar i Edinburgh som kom att tryckas och bilda boken Den 

levande Guden (1932). Detta var hälften av de föreläsningar han ämnade hålla i 

Edinburgh, de nästkommande tio föreläsningarna skulle ha handlat om mystik och 

religionspsykologi. Söderblom ämnade med dem att sammanställa sina teorier och 

kunskaper inom ämnet religionspsykologi för att senare även ge ut dessa i tryck.39 Han 

hann dessvärre inte detta då han avled i juli 1931. Det finns vissa manuskript bevarade 

som kan ge en inblick i vad Söderblom skulle ha avhandlat i dessa föreläsningar, men 

någon färdigställd utgåva kommer inte att kunna tillgängliggöras.  

 Även om ett sådant arbete hade varit ovärderligt för att ge en mer komplett bild av 

Söderbloms religionspsykologiska teorier är inte uppgiften omöjlig. I boken 

Uppenbarelsereligion som utkom i första upplaga 1903 presenterar han sina teorier kring 

mystikens psykologi som är det relevanta för detta arbete. Boken har kommit ut i nyare 

upplagor där Söderblom lagt till delar och den består i sin helhet av tre delar: 

Uppenbarelsereligion, Uppenbarelsens portar och Uppenbarelsens fortsättning. Utöver 

detta så tillämpar han sina teorier kring mystiken i boken Tre livsformer (1922). Dessutom 

finns material att hämta från de Gifford-föreläsningarna som utgavs i Den levande Guden. 

 ”För Söderblom var mystiken en positiv och personlig gudsupplevelse.”40 Han hade 

ett stort intresse av det mystika och hans stora bidrag till religionspsykologin var hans 

teori kring mystiken, nämligen att den kunde delas in i ”oändlighetsmystik” och 

                                                 
37 Jonson 2014: 93 & 106 
38 Jonson 2014: 203 
39 Söderblom 1932: 5-8 
40 Jonson 2014: 125 
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”personlighetsmystik”.41 42 43 Oändlighetsmystiken menar Söderblom kännetecknas av 

”ljuvlighet, ro, hängivenhet och fromhet”44, alltså en mer angelägen och njutningsfull typ 

av mystik vars högsta mål eller fullkomning är extasen.45 Personlighetsmystiken, som 

Söderblom kopplar samman med namn som Luther och Paulus kännetecknas av ett mer 

lidelsefullt gudsumgänge46. Tydligaste beskrivningen av skillnaderna mellan dessa två 

ger han själv i sin Uppenbarelsereligion där han först beskriver oändlighetsmystiken 

såsom ”ljuvlighet, ro, hängivenhet och fromhet” för att sedan beskriva 

personlighetsmystiken och jämföra dem båda (där = oändlighetsmystiken, här = 

personlighetsmystiken): 

 Annorledes i personlighetsmystikens värld, hos en Jeremia, en Paulus, en 

Augustinus, en Luther, en Pascal, en Kierkegaard. Herre, låt mig slippa! Gå bort från 

mig! O, culpa mea! Min skuld! Den arma människovarelsen darrar och skälver, 

blöder och kvider. Där en utsträckt hand, en trånande, drömmande blick. Här en 

människa som bävar tillbaka och ej vågar lyfta ögonen. Där en himmelsfärd. Här en 

kamp i dödens mörker. Den av nåden besökte känner Guds väldiga grepp över sig 

och skälver därunder. Men han slipper ej undan, och han vill ej slippa, ack, han 

kysser och välsignar handen. Ty hon lyfter upp honom i en annan värld, i livets saliga 

rike, och håller honom så fast, så trygg, att han kan trotsa synd och död och djävul. 

Där friheten i oändlighetens luftiga rymd. Här friheten i den Allsmäktiges hand. Där 

strävan till det ena, stora, outsägliga. Här ett möte, i stillheten, i öknen, i arbetet, med 

en anfallande, levande, verksam vilja, med en översvallande, överväldigande 

personlig livsfullhet av helighet och kärlek, för vilken allt annat vad liv heter är som 

en försvinnande fläkt. Där den stora stillheten, det gudomligas fjärran 

outgrundlighet. Här en levande, en outsägligt verksam, förkrossande och frälsande 

Gud.47 

Tor Andræ skriver i sin bok Mystikens Psykologi (1926) om hur Heiler48 gett den 

tydligaste förklaringen mellan oändlighetsmystik och personlighetsmystik i sin 

jämförelse mellan Jesus och Buddha: 

”Heiler har träffande framhållit, att motsatsen mellan oändlighetsmystik och 

personlighetsmystik aldrig kan framträda skarpare än vid en jämförelse mellan 

Buddhas död i Mahaparinibbana Sutta och evangeliernas berättelse om 

tilldragelserna på Golgata. Buddha slumrar stilla in under blommande salaträd, Jesus 

                                                 
41 Söderblom 1975: 58 
42 Jonson 2014: 124 
43 Andræ 1926: 62 
44 Söderblom 1975: 94 
45 Söderblom 1975: 93 
46 Söderblom 1975: 94 
47 Söderblom 1975: 94-95 
48 Friedrich Heiler (1892–1965), tysk teolog 
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dör på korset med ett förtvivlat ångestskri på sina läppar: Min Gud, min Gud, varför 

har du övergivit mig, religionshistoriens mest gripande bön.”49 

Dessa typer av mystik menar Söderblom går stundom in i varandra och man kan inte alltid 

särskilja dem och kategorisera mystiker som antingen eller.50 Mystika upplevelser såsom 

visioner eller extas förekommer inom båda typer men värderas olika, där de inom 

personlighetsmystiken ses som ”nådegåvor, som tacksamt tagas emot”51 men där 

kärleken alltid sätts högre än de mystika erfarenheterna. Medan extasen inom 

oändlighetsmystiken är ”gudsumgängets höjdpunkt, den mystiska vägens mål.”52  

 Söderblom baserar detta på den rangskala som Paulus förklarar i Första 

Korinterbrevet och det är också det som avslöjar att personlighetsmystiken är den typ av 

mystik som Söderblom håller högst. Som präst, och sedermera ärkebiskop, håller han den 

sortens mystik som Paulus förespråkar som högre än den mystik som ofta kopplas 

samman med exempelvis buddhismen. ”Vi får ej utbyta Pauli rangskala mot 

oändlighetsmystikens.”53  

 Sammanfattningsvis går att säga att det som skiljer dessa två typer av mystik åt, är 

dels dess karaktär (lidelsefull kärlek kontra njutningsfull fromhet) och målet för de olika 

mystika typerna: oändlighetens ljuvlighet eller ett personligt kärleksfullt men också 

lidelsefullt gudsumgänge. 

 

2.2  Hjalmar Sundén 

Hjalmar Sundén (1908–1993) föddes i Eksjö i Småland. 1940 erhöll han titeln teologie 

doktor. Han blev 1964 docent i religionshistoria med religionspsykologi och arbetade som 

professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet mellan åren 1967–1975.54 1959 

kom han ut med sin bok Religionen och rollerna, vilket efter nio års arbete blev hans 

”magnum opus”55. Där redogör Sundén för religionspsykologins historia, nuvarande 

ställning samt hans egen teori inom ämnet – rollteorin.  

Svensk religionspsykologi, när Sundén tog upp ämnet, hade initierats av Söderblom 

och hans arbeten, tillsammans med Söderbloms elev – Tor Andræ, var till stor del 

                                                 
49 Andræ 1926: 66 
50 Söderblom 1975: 96-97 
51 Andræ 1926: 64 
52 Andræ 1926: 64 
53 Söderblom 1975: 90 
54 Vem är det 1993: 1050 
55 Belzen 1996: 184 
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underlag för Sundéns arbete.56 Men han tog även efter andra stora psykologer och 

religionspsykologer och värderade bland annat Freud och Jung högt.57  

Hans ställning till religion och religionspsykologi var den att religion inte var något 

som förekom av naturen och heller inte att det var ett medfött ”ärvt” fenomen, utan något 

som tillkom en människa utifrån en social kontext.58 ”För att en människa skall kunna 

göra religiösa upplevelser fordras att hon tillägnat sig en religiös tradition och i vissa fall 

en rituell apparatur.”59  

Rollteorin som Sundén utvecklade bygger på att en människa identifierar och 

övertar roller inom olika referensramar som personen besitter. Sundén inleder i boken 

Religionen och rollerna med att förklara ”hur en upplevelse blir till” där han beskriver att 

upplevelser (det man ser och tar in) tolkas utifrån de referenssystem upplevaren har.60 

”Inom socialpsykologien användes termen roll för att beteckna totalsumman av de 

kulturmönster som är förbundna med en viss status.”61 Status går i detta sammanhang att 

beskriva som ett socialt och kulturellt uppfattningsområde, som tilldelas en person utifrån 

till exempel ”ålder och kön, födelse eller giftermål inom en viss familjeenhet o. s. v.”62 

Exempel på status i boken är ”faderns status” eller ”status som vuxen man”. Och inom 

dessa status finns alltså rollerna. 

Han inte bara innehar dessa status, utan han kan också de roller, som tillhör dem. 

Men han kan aldrig fullgöra alla dessa roller samtidigt… Fastän individen hela tiden 

innehar status och kan roller, uppträder han med andra ord ibland utifrån en status 

och dess roll och ibland utifrån en annan status och dess roll. Den status, utifrån 

vilken en individ uppträder, är hans aktiva status vid tidpunkten ifråga. Hans övriga 

status är då latenta status. De roller, som är förknippade med sådana latenta status, 

får temporärt ligga nere, men de är integrerade delar i individens kulturella 

utrustning.63 

                                                 
56 Belzen 1996: 183 
57 Sundén 1959: 29 
58 Belzen 1996: 182 
59 Sundén 1959: 47 
60 Sundén 1959: 49 
61 Sundén 1959: 51 
62 Sundén 1959: 52 
63 Sundén 1959: 52 
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Denna definition hämtar Sundén från socialpsykologin, ur The study of man (1936) och 

Handbook of social psychology (1954). Det är på dessa grunder Sundén baserar sin 

psykologi. Sundén använder sig dock mycket av termen referensram i samma syfte som 

status. Och dessa roller och referensramar är vad som styr en individ psykologiskt i 

mening av tolkande av upplevelser och omgivning.  

Man kan kalla en roll en referensram, utan att det vållar olägenhet, emedan roll 

refererar sig på förväntat beteende eller appropriate behavior; man skiljer mellan 

roll och det sätt på vilket rollen faktiskt spelas eller utföres i en bestämd situation; 

detta sistnämnda betecknas med rollbeteende eller role-performance. Rollerna är 

sålunda icke blott spelmönster utan innebär samtidigt referensramar för 

varseblivningar. ”Both one´s self and other people are necessarily perceived within 

the frame of reference provided by the rolesystem of one´s society.”64 

Allt detta gäller även det religionspsykologiska och det religiösa i individen. Rollerna är 

vad som utgör en individ och dessa identifieras och tas upp av omgivningen. Även 

individens religiösa roller hämtas upp från individens omgivning eller religiösa tradition, 

som består av ett antal referensramar och roller.65 Vad som avgör om en individ tar till 

sig av en religiös tradition (tillika rollerna inom den) är huruvida dessa svarar på 

individens behov. Religiösa traditioner erbjuder en ”dual rollsituation” där individen själv 

är den ena parten och gudomen den andre, som vid anammandet av rollsituationen blir en 

”levande realitet”.66 Detta skulle även förklara det faktum att en upplevelse kan vara 

religiös för en individ, men inte för en annan. Upplevelsen tolkas utifrån de referensramar 

individen har accepterat och förskaffat sig och utan dessa (med hjälp av religiös tradition, 

religiös myt och rit) blir upplevelsen inte religiös.67 

 Fokusområdet i detta arbete, mystiken, förklaras också enligt denna teori. En 

individ med religiösa referensramar övertar rollen som upptagits inom den religiösa 

tradition som mystikern befinner sig i. Den har exempelvis läst enormt mycket ur bibeln 

och plötsligt uppenbarar sig en av de roller som identifierats för mystikern då denne har 

upptagit rollen och spelar upp den för sitt inre. Hur detta sker i form av till exempel vision 

förklarar Sundén på ett mer naturvetenskapligt sätt, i form av biologiska, kemiska 

processer i hjärnan. Det är alltså en tudelad process där det psykologiska (referensramar 

och roller) samverkar med det biologiska (kemiska processer i hjärnan). 

                                                 
64 Sundén 1959: 53 
65 Sundén 1959: 54 
66 Sundén 1959: 64 
67 Sundén 1959: 65  
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”Vad som aktiverat detta material undandrar sig psykologisk bedömning, men för att 

en Kristusupplevelse psykologiskt sett skall vara möjlig, fodras förhandenvaron av 

ett kompletteringsmaterial, en på något sätt i personligheten upptagen Kristusroll… 

Som vi sett är det tänkbart att i en situation, där varken strid eller flykt är möjlig, 

kemiska processer underlättar den religiösa funktionens hallucinatoriska yttringar, 

så att fruktan neutraliseras av visioner.”68 

Den situation där varken strid eller flykt är möjlig som nämns ovan kan dels vara en rent 

fysisk sådan, exempel ur krigsscener tas upp i boken, men också psykologiskt rotade 

sådana, en inre konflikt där varken strid eller flykt är möjlig. Vad som är viktigt att komma 

ihåg i denna teori är att samma referenssystem och samma roller inte leder till samma 

utveckling för individerna som identifierat och upptagit dem. Sundén skriver: 

”Människan är givetvis icke blott en passiv mottagare av sin grupps tradition (symboler 

och normer). Varje individ upptar den på sitt unika sätt.”69 Sammanfattningen av 

rollteorin samt dess religionspsykologiska användning och tillämpning ger Sundén själv: 

 

”Om träd, hus, människor och fjärran länder förefaller oss verkliga på ett helt annat 

sätt än gudar, andar, helvete och paradis, och om samadhiupplevelsen70 kanske 

förefaller oss ofattbar, beror det bl.a. på att vi tillhör en grupp, som genom ständig 

övning i skolor av olika slag alltifrån vårt sjunde levnadsår håller det profana eller 

de profana referenssystemen vid högsta aktualitet. Psykologiskt sett är de 

förstnämnda storheterna emellertid inte på något sätt verkligare än de sistnämnda.”71 

 

2.3  Antoon Geels 

Antoon Geels föddes 1946 i Nederländerna och flyttade till Sverige som 18 åring.72 1980 

doktorerade han i religionspsykologi och skrev sin avhandling om Hjalmar Ekström.73 

Han har gett ut ett stort antal böcker om religionspsykologi med inriktning på mystik. 

Den 28 mars hölls en intervju över telefon där vi samtalade om honom, hans arbete, mitt 

arbete och mystik i allmänhet. 

 Intervjun inleds med en diskussion kring Söderbloms teori om 

personlighetsmystik/oändlighetsmystik, en teori som Geels inte alls finner godtagbar eller 

försvarbar. Om Sundén säger Geels att hans teori spelade en viktig roll då den 

publicerades i Religionen och rollerna (1959) och hur han lyckades skapa en professur i 

                                                 
68 Sundén 1959: 84 
69 Sundén 1959: 215 
70 Hänvisning till fallbeskrivning av mystikern Ramakrishna Paramahamsa 
71 Sundén 1959: 107–108 
72 http://antoongeels.se/vem-r-jag.html 
73 Mystikern Hjalmar Ekström (1980) 
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religionspsykologi och förankrade den i den allmänna psykologin vilket inte tidigare var 

fallet då ämnet tillhörde religionshistoria. ”Där ligger hans storhet” anser Geels men ser 

rollteorin som en otillräcklig teori, förvisso med ett visst förklaringsvärde men med 

många begränsningar. 

 Ett för denna uppsats relevant arbete gjorde Geels i sin analys av konstnärinnan 

Violet Tengberg i boken Skapande Mystik (1989) som Geels berättar var en del i 

utformandet av hans teori kring visioner som han presenterar i Förvandlande ögonblick 

(2001). I Skapande Mystik beskrivs Tengbergs konst i ljuset av hennes mystika 

erfarenheter och såväl hennes konst som hon själv och hennes upplevelser, förklaras och 

analyseras. 

 Teorin som Geels sedan presenterar 2001 i Förvandlande ögonblick och som även 

presenteras i Den religiösa människan (2012) ”hör hemma inom egopsykologin”74 och 

han berättar i intervjun att han teoretiskt anslutit sig till djuppsykologi och post freudiansk 

psykologi i formandet av sina egna teorier. Han betonar att det inte går att förstå mystik 

eller förklara mystik med endast en teori, utan olika fält av mystik och olika fenomen 

inom mystiken kräver olika teorier för att förklaras och förstås. Geels teori handlar 

mycket om balans och psykets sätt att skapa och uppnå balans i människan då den är satt 

ur spel.  

 Teorin grundar sig alltså på egopsykologi där i enlighet med postfreudiansk 

psykologi, egot består av olika ”strukturer och substrukturer i en dynamisk helhet.”75 

Modellen som legat till grund för Geels teori är skriven av Mark Epstein76 som menar att 

egot är uppdelat i ”funktionella och representationella aspekter” där de sistnämnda delas 

upp i ”adaptiva, defensiva, medlande och syntetiska funktioner”.77 Geels betonar att det 

inte får glömmas att alla dessa aspekter och funktioner ständigt är i symbios och arbetar 

för att uppnå ordning i psyket.  

 Egots adaptiva funktioner förklarar Geels med hjälp av Heinz Hartmann78 (1894–

1970) där det adaptiva representerar det i egot som arbetar för att anpassa människans 

uppfattning av och förhållande till sin omgivning, i syfte att skapa balans. Dessa faktorer 

kan vara ”varseblivning, tänkande, språket, minnet och motorisk utveckling.” ”Med hjälp 

av autonoma funktioner som exempelvis varseblivning, tänkande och problemlösning 

                                                 
74 Geels 2001: 213 
75 Geels 2001: 213 
76 Amerikansk författare och psykoterapeut 
77 Geels 2001: 213-214 
78 Ungersk psykiatriker och psykoanalytiker 
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strävar egot efter en framgångsrik anpassning till den omgivande verklighetens krav.”79

 De defensiva funktionerna egot har, där de vanligaste nämns som bortträngning, 

projektion och regression, beskriver Geels på följande sätt: ”Under ångestens 

påtryckningar kan egot använda sig av i princip vilka psykologiska krafter som helst för 

att undvika psykisk smärta. Det finns emellertid två gemensamma nämnare för alla 

försvarsmekanismer: de förfalskar verkligheten och de aktiveras på ett för individen 

omedvetet sätt.”80 

 Egots medlande funktioner är precis som det framgår en medlande funktion mellan 

egots alla funktioner och strukturer/substrukturer men också en medlare mellan ”detet 

och överjaget eller mellan detet och omvärlden”. Här lyfter Geels än en gång hur alla 

funktioner är delar av en ”dynamisk helhet”.81 

 Så den sista substrukturen inom den funktionella gruppen av egot, de syntetiska 

eller integrerade funktionerna. Dessa är enligt Geels ”av central betydelse för att förstå 

de religiösa visionerna” och enligt honom ”tillhör beskrivningen av dessa funktioner… 

de stora landvinningarna i den postfreudianska psykoanalysen.”82 Denna funktion ”kan 

använda sig av vilka som helst psykiska processer för att åstadkomma det den är till för: 

jämvikt, ordning, balans.”83 Här bygger Geels på den tyske psykoanalytikern Herman 

Nunberg (1884–1970).  

 De representationella aspekterna beskrivs, med hjälp av Ana-Maria Rizzuto84 och 

hennes kommentar på Arnold Rothsteins85 arbete, av Geels på följande sätt: 86 

Den representationella världen, fortsätter Rothstein, består av själv- och 

objektrepresentationer i ständigt skiftande tillstånd av integration. Inre 

representationer är nära relaterade till våra minnesbilder.87 Med hjälp av minnet 

kodas, bearbetas och lagras våra intryck och de återhämtas i användbara former i 

bestämda situationer. Slutprodukten av en sådan process är vad som kallas 

representation. Den är alltså ingen isolerad händelse, kommenterar Rizzuto, utan 

”resultatet av den egots syntetiska funktion som organiserar en mångfald 

erfarenheter ur minnet. Det slutgiltiga syntetiska resultatet av denna högst aktiva 

process är en mycket signifikant representation av behoven vid ett särskilt tillfälle”. 

                                                 
79 Geels 2001: 214 
80 Geels 2001: 215 
81 Geels 2001: 215 
82 Geels 2001: 215 
83 Geels 2001: 216 
84 Argentinsk psykoanalytiker 
85 Psykoanalytiker 
86 Rizzuto 1979 
87 Rizzuto 1979 
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Citaten Geels använder i stycket är hämtade ur Rizzutos bok The birth of the living 

God. A Psychoanalytic Study (1979). Vidare använder Geels andra begrepp, 

redskap och teorier hämtade ur egopsykologin såsom ”det omedvetna, förmedvetna 

och medvetna”88 samt ”primär- och sekundärprocess”89 som i detta arbete inte 

kommer förklaras närmare. Vad Geels ständigt återkommer till är att alla dessa 

komponenter utgör en helhet, en ”dynamisk helhet” som alltid samverkar mellan 

varandra i jakten på det ständiga målet – balans och ordning. 

 Geels sammanfattar sin teori kring visioner och det mänskliga psyket på 

följande vis90: 

I den föreslagna egopsykologiska personlighetsmodellen är relationen mellan 

kris och vision denna: Visionen skapar ordning i ett psykologiskt system i 

kaos. Det kan mycket väl röra sig om en psykologisk motsvarighet till 

fysiologiska processer av typen att kroppstemperaturen regleras genom 

svettning när kroppen är för varm och genom frosskakningar när kroppen är 

för kall. På liknande sätt försöker det psykologiska systemet att uppnå jämvikt 

eller homeostas, som självfallet också kan uppnås på många andra sätt. 

Religiösa gestalter som t.ex. Jesus eller änglar är med andra ord den 

symboliska representationen av ordning. 

 

2.4  Gunnar Ekelöf 

Gunnar Ekelöf (1907–1968) var en svensk författare, poet och diktare. Han föddes i 

Stockholm den 15 september 1907 i ett välställt hem bestående av modern Valborg von 

Hedenberg och fadern Gerhard Ekelöf. Modern var född och uppvuxen i en ”solid 

överklassmiljö” sedan minst fem generationer medan fadern härstammade från fattigdom 

och arbetarklass men lyckats skaffa sig en karriär och förmögenhet på egen hand.91 

 Gunnar Ekelöfs barndom står ofta i fokus vid Ekelöfforskning då den var minst sagt 

komplicerad och det har antytts att detta skulle speglas i Gunnars senare liv samt i hans 

diktning. Han stod mycket nära sin far som älskade sin son och visade detta genom att 

vara ständigt närvarande och skämde i viss mån bort sin son med gåvor och kärlek samt 

lät denne göra mycket som modern inte alls uppskattade. Modern var mer distanserad mot 

sin son. Hon såg det som sin uppgift att tillrättavisa och fostra sin son och visade enligt 

Gunnars senare utsagor sällan några tecken på kärlek eller moderlighet.92 Fadern dog 

                                                 
88 Geels 2001: 219 
89 Geels 2001: 219-220 
90 Geels 2001: 226 
91 Sommar 1989: 7 
92 Sommar 1989: 22 



 

23 

 

tidigt i Gunnars liv (år 1916) och relationen mellan mor och son försämrades efter detta. 

Detta kan ha berott på att modern kort efter sin makes, Gunnars far, gifte om sig med en 

man som Gunnar inte tyckte om.93 Ekelöfs tidiga år kommer tas upp närmare under 

analysen.  

 Gunnar Ekelöf utvecklade under sitt liv även ett stort alkoholmissbruk. Detta lär ha 

börjat den period då han bodde i Paris i slutet av 1920-talet och under perioder vad Ekelöf 

djupt drabbad av sitt missbruk.94 Han lyckades vissa perioder hålla sig nykter, helt eller 

delvis, för att ständigt återgå till missbruksvanor.95 Hur detta påverkade Ekelöf råder det 

dock delade meningar om kring de som stod honom nära. Olof Lagercrantz som stod 

Gunnar Ekelöf och hans familj nära skildrar missbruket i sin biografi Jag bor i en annan 

värld men du bor ju i samma (1994) med en närmast sympatiserande ton, han har även 

förklarat att ”Ekelöf trots alkoholbruket tycktes fri och oberoende… Spriten hade ingen 

deformerande verkan på honom, han var inte spritens slav, utan snarare dess herre. Men 

”han behövde spritens tjänster, ty hans nervsystem var sådant”.”96 Detta kommer närmare 

att diskuteras och ifrågasättas nedan. 

 Gällande Gunnar Ekelöfs livssyn samt religiösa läggning är det svårt att fastställa 

någon fast kategori eller erkännandet av en viss livssyn/religiös tillhörighet. Det är dock 

lätt att förklara varför denna svårighet råder. Ekelöf frångick kristendomen redan i tidig 

ålder. Han skriver i sin essä En outsiders väg (1947), vilket Sommar belyser i sin bok, att 

han under gymnasietiden tog tydlig ställning: ”Jag kom att avsky Europa och kristenheten 

och lärde mig att under morgonbönerna i skolan mumla mitt ”Om mani padme hum” som 

protest.”97 Han utvecklade under sitt liv en livssyn och religiositet som frångick allt vad 

dogmer och trossystem innebar. År 1961 publicerades dikten Om religion, ur 

diktsamlingen En natt i Otočac (1961): 

 

Religionen är den sanna konsten 

men endast konsten är den sanna religionen 

och biskopen och akademikern är inte ens 

dåliga kritiker 

och kyrkan inte ens en pensionsanstalt 

en återförsäkring 

Och dessa handpålagda eller handpåläggande 

                                                 
93 Sommar 1989: 27 
94 Sommar 1989: 120 
95 Se Sommar 1989 samt Lagercrantz 1994 där missbruket lyfts fram genomgående av nyktra- och 

missbruksperioder, detta följde Ekelöf livet ut. 
96 Sommar 1989: 120 
97 Sommar 1989: 49 
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med gravitetiska miner 

står utanför den profetiska successionen 

Vad är de annat än apor som ser sig i spegeln: 

Bilden är i deras egna ögon 

men spegeln är fri från bilden 

och ren som ett vatten 

Så oåtkomligt och så väsenslöst är också det 

innersta 

och förkunnelsen om det innersta 

Konsten är djup osäkerhet 

Religionen är djup ovisshet. 

 

Sommar skriver i sin biografi:98 

 
I den buddhistiska och taoistiska religionsfilosofin är tillvarons innersta kärna 

oåtkomlig; den ligger bortom gott och ont och alla andra jordiska motsatser. Denna 

tankegång, som Ekelöf tog upp redan i Färjesång, har han sedan utvecklat och 

varierat i många dikter. En av tankegångens konsekvenser är den som denna dikt 

illustrerar, nämligen att all religion, som byggs upp till dogmatiska tankesystem, är 

förfelad. När tillvarons innersta ligger bortom vårt förnuft och våra sinnen, är det 

förmätet att tro sig nå religiös visshet. Ju mer säker man är på sin religion, desto mer 

avlägsnar man sig från en verklig religiös insikt. 

 

Detta är alltså därför det är svårt att definiera Gunnar Ekelöfs ”religionsfilosofi” eller 

livssyn, då han ansåg att ”ju mer säker man är på sin religion, desto mer avlägsnar man 

sig från en verklig religiös insikt.” Det går dock att urskilja en religiositet i mycket av 

Gunnar Ekelöfs påståenden. Han var inte kristen, det stärks så väl av honom själv som de 

som stod honom nära.99 Men att för den skullen säga att han inte var religiös vore att 

missta sig enormt. Fenomen som uppenbarelser, visioner och besök av änglar inträffar 

Ekelöf under hans liv vilket han själv redovisar och uttrycker i dessa termer. Han 

beskriver även själv sin gudstro i en kommentar på en recension runt årsskiftet 1951/52:100 

 

”Skriver närmast – emellertid – m. anl. av min ’gudstro’: att sluta sig till den främst 

av ’Nedtecknat’ och ’Ecce Homo’, den förra en dagboksanteckning från 1930, en tid 

av spinocistisk och annan lektyr, den senare snarare ett slags Grundewaldskt (el. dyl.) 

krucifix, m.a.o. den lidande människan själv. Sedd som jag brukar utifrån-inifrån, 

men obs! följd av donatorerna (Ni som krälar efter mantelfållen) – att sluta sig till 

någon gudstro av detta, som snarare är ett besjälat situationsmåleri, det tror jag inte 

går. Har jag en gudstro är den antik. Jag tror på – upplever gudar, ödet, det 

hemlighetsfulla i ödet, en okänd gud, möjligheten av en dos moi pou sto [ge mig en 

                                                 
98 Sommar 1989: 528-529 
99 Lagercrantz 1994: 18, 166 & 168 samt Sommar 1989: 49, 352, 430 & 548 
100 Sommar 1989: 352 
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fast punkt] någonting utanför detta, en plats där en hävstång kan få stöd. 

’Nedtecknat’ må i så fall tillhöra kontinuiteten i min uppfattning. Men 

sammanfattningen av min ’religiositet’ (jag sätter citationstecken bara för att ordet 

har så många odörer) finns i Panthoidens sång, En julinatt (Non serviam), den där 

dikten om en ångare som passerar (Färjesång), Coda (Köp den blinde) Sommarnatt 

(tror jag den heter, i S o S) ett avsnitt av Legender (Dedikation) etc. naturligtvis 

alldeles oavsett dessa dikters skiftande estetiska kvalitet – och naturligtvis även 

annorstädes. Av dessa mystiska spekulationer skulle kunna framgå att jag upplever 

gudomen (numen mer än ’Gud’) som ett kvinnligt väsen eller ett kvinnligt skeende, 

en kvinnlig funktion, livet som ett havandeskap upplevt av oss som foster. Men så 

förmäten är jag inte att jag tänker mig den individuella döden som en födelse, för jag 

är inte fostret, det enda, havandeskapet fortsätter, är astronomiskt. Sen är jag som 

sagt också känslig för dryader, nymfer etc. och det är ju med dem man närmast har 

att göra. Samt, förståss, med djävulen, den kalla fan!” 

  

Mellan åren 1965-67 ger Ekelöf ut Dīwāntrilogin. Nedan följer en djupare analys av 

Gunnar Ekelöf med egna reflektioner samt sett till de teorier som framkommit i 

undersökningen av Söderblom, Sundén och Geels. 

 

3. Analys och jämförelse av teorier 

Det som framgått i undersökningen är tre teorier: personlighetsmystik och 

oändlighetsmystik (Söderblom), rollteorin (Sundén) och personlighetsmodellen från 

egopsykologin (Geels). Nu återstår uppdraget att jämföra, kombinera eller välja, dessa tre 

emellan.  

 Söderbloms uppdelning av mystik är av olika värde. Hans beskrivning av 

ambivalensen inom personlighetsmystiken är på många sätt slående lik den mystik som 

yttrat sig från mystiker som Luther, Teresa av Ávila eller han själv. Kampen mellan 

lidelse och njutning är en mycket målande och träffsäker bild av den ambivalens som på 

många sätt kännetecknar tron (i detta fall den kristna).  

 Vad som är problematiskt med Söderblom är dock oändlighetsmystiken samt 

uppdelningen av dessa två kategorier. Söderblom var själv präst och senare ärkebiskop, 

en kristen ut i fingerspetsarna, som ofta och gärna tog del av andra religioner och kulturer 

– men, vilket också ingår i den kritik Geels riktar mot Söderblom i intervjun, såg dem 

som lägre religioner. Kristendomen, tillika personlighetsmystiken, var det som 

Söderblom höll för den sanna religionen eller mystiken.  

 Oändlighetsmystiken och de religioner där den förekommer var i bästa fall 

avspeglingar på denna sanna religion och därför inte alls lika viktiga eller lika verkliga 

som kristendomen med sin personlighetsmystik. Detta är problematiskt ur många 

https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C4%ABw%C4%81ntrilogin
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synpunkter. Dels så skulle ett accepterande av hans teori såsom han utformar den vara en 

direkt förminskning av all religion och mystik som Söderblom inte höll för sin. Och dels 

så visar det tydligt på att teorin är skapad på ett språk som är ett strikt kristet språk och 

inte öppet för tolkning eller för alternativa yttringar av mystiken som likvärdiga den inom 

kristendomen. Söderblom deklarerar så tydligt: ”Vi får ej utbyta Pauli rangskala mot 

oändlighetsmystikens.”101 Geels uttrycker även i sin artikel från 1982 samma kritik.102 

 Vad som går att göra med Söderblom är att ha Sundén i åtanke. Roller och 

referensramar är vad som skapat Söderblom. Han har en strikt kristen, protestantisk, 

referensram och agerar i roller som tillhör denna. Därmed dras slutsatsen att Söderbloms 

teori är brukbar i den mening den beskriver mystikens ambivalens och yttranden inom 

det kristna området, alltså personlighetsmystiken. Resten av hans teori är allt för 

befläckad av hans egna åsikter, referensramar och roll för att ha något vidare 

vetenskapligt värde. 

 Gällande Sundéns teori, som Beltzen påpekar, är den i viss mån oavslutad. Många 

frågor återstår att ge svar på. Något som dock är liknande hos Sundén och Geels är att de 

båda går åt det mer psykologiska och det mer vetenskapliga hållet. Förankringen är i 

vetenskaplig psykologi mer än hos Söderblom som, kanske i enlighet med sin tid, hade 

en mer öppen tolkning och såg religionen som ett mer fastställt fält än vad som görs idag. 

 Om man tittar närmare på Geels teori där målet för egot alltid är att uppnå balans, 

går detta att väva ihop med Sundéns teori kring referenssystem och roller. Då kaos uppstår 

i psyket arbetar samtliga av egots komponenter för att uppnå ordning och balans. Det går 

här att infoga referensramar och roller. Vilka medel som används för att uppnå denna 

ordning kan bero på vilka referensramar individen besitter och vilka roller som står till 

individens förfogande.  

 Sett till situationer av psykisk (och fysisk) kris som beskrivs av Sundén i form av 

krigsscener vid fronten103, där en del soldater fick uppenbarelser av Jesus eller änglar – 

går detta också att beskriva som ett psyke i totalt kaos där egots funktionella aspekter 

kickar in för att skapa ordning, ge tröst och trygghet. Dessa aspekter tar då till visioner 

som medel för att skapa ordning och minska kaoset, visioner som är hämtade ur en kristen 

referensram och som gestaltas med roller ur den samma. Om soldaten hade varit av 

exempelvis kinesiskt ursprung och på något sätt undgått att ta del av kristendomen och 
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102 Se 1.8.1 under ”Tidigare forskning” 
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dess roller, vore det inte långsökt att anta att gestalterna skulle ha hämtats ur de 

referensramar och roller som är aktuella för dennes psyke att tillgå. 

 En individ som aldrig varit i kontakt med kristendom på något sätt torde inte få 

visioner av Jesus i den skepnad han är porträtterad inom kristen tradition. Om en individ 

får en vision av en gestalt och sedan vid kontakt med den kristna traditionen identifierar 

denne som Jesus, borde detta skäligen vara en process i individens psyke, kan tänkas en 

projektion104, som i efterhand rekonstruerar gestalten för att passa in på kristendomens 

Jesus. Liknande fenomen går att skymta i Violet Tengbergs utsaga om ”den gamle vise 

mannen”.105 

 Referensramar och roller är viktiga, det är omständigheterna en människa har att 

förhålla sig till. Men de utgör inte hela människan, vilket i viss mån blir konsekvensen av 

Sundéns teori. Personlighetsmodellen Geels presenterar grundar sig på psykets strävan 

efter balans och ordning, vilka komponenter psyket har att ta till för att uppnå detta. Dessa 

två teorier går på ett produktivt att samspela mellan. Och Söderbloms teori går att 

använda, till viss del som språk för vissa delar och fenomen av det mänskliga psyket, men 

också som material i tillämpandet av de senare två. Geels teori är befäst i grundlig 

forskning med tvärvetenskapliga komponenter (egopsykologi, religionspsykologi, 

socialpsykologi, kognitiv psykologi med flera) och den som är tillsynes bredast, med 

störst vetenskaplig förankring och mest generell över religionsgränserna.106  

 Geels skrev i sin artikel Att tolka mystik erfarenhet (1982) som ovan presenteras att 

även religionspsykologi bör utgå från allmänpsykologiska teorier och forskning. Detta 

har Sundén gjort i stor utsträckning i sin teori medan Söderbloms teori per konsekvens 

blir ställd utanför den allmänna psykologin. Då denna tes faller sig mer logisk och 

förankrad i forskning, undersökningar och vetenskap (i förhållande till religionspsykologi 

som ett särskilt ämne, utanför den allmänna eller moderna psykologin) får dessa även i 

detta arbete en företrädande tyngd. 

 Tolkningen kommer således att finna kopplingar till samtliga tre teorier. Geels teori 

kommer användas som den mest psykologiskt förklarande men också en kombination av 

dessa tre, med betoning på kombination av Sundén och Geels, kommer att prövas. 

Söderbloms teori testas endast i uttryckssätt och religionspsykologiskt språk. Sundéns 

teori kommer mer att prövas än etableras. Då Geels, som ovan nämnt, är den mest 

                                                 
104 Geels 2001: 215 
105 Geels 1989: 92–100 
106 Geels 2001: 213–214 
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psykologiskt förankrade, mest vetenskapligt uppbackade och mest allmänpsykologiskt 

förklarande teorin av dessa tre gör att den i detta arbete blir den mest relevanta av dem.  

 Att det ur en mer typisk mystik situation eller upplevelse (till exempel en vision av 

Teresa av Ávila) skulle gå att tolka och koppla samman med samtliga tre teorier råder det 

inga tvivel om. Huruvida dessa tre går att använda sig av för att finna mystik i poesi 

återstår att se.  

  

4. Analys av Gunnar Ekelöf 

Inledningsvis sker en analys av Gunnar Ekelöf, därefter följer tolkningen av hans poesi.

 Forskningen som gjordes inför detta arbete, om poeten och personen Gunnar Ekelöf 

har varit en mycket fängslande och intressant djupdykning i en utomordentligt 

fascinerande person. Det material som stod till hands var de ovan nämnda biografierna, 

där Lagercrantz först målade upp en varm och personlig bild av skalden Ekelöf. Därpå 

följde Sommars mer omfattande, heltäckande och undersökande biografi där dels 

litteratur har legat till grund för Sommar men också brev mellan Ekelöf och olika personer 

i dennes närhet samt intervjuer med vänner, familj och bekanta. 

 Dessa två ger tillsammans en bra bild av vem Gunnar Ekelöf var, där Sommars 

biografi gett mest information att använda då den dels täcker hela Gunnars liv, en bredare 

informationsbas samt att Sommar har en mer påtaglig distans till Ekelöf än vad som var 

fallet med Lagercrantz. 

 Tre huvudområden, huvudproblem i psykologisk mening, gick dock snabbt att 

urskilja i bägge biografier, som kommer att spela stora roller i analysen av Ekelöf. Dessa 

är hans barndom (förhållandet mellan son och far, son och mor samt far och mor), hans 

alkoholmissbruk samt hans livsåskådning (livssyn och religiösa uppfattning). 

 Att kartlägga och analysera Gunnar Ekelöfs barndom är ett stort projekt. Kortfattat 

går att säga att Gunnar stod sin far mycket nära, medan han kände mycket tudelade 

känslor inför sin mor. Sommar skriver:107 

 

Fadern var som förut nämnts allvarligt lagd; han brukade läsa i bibeln och var 

absolutist. Han var främst intresserad av sitt arbete och han älskade sin son. Han tog 

gärna sonen med sig till kontoret, där gossen fick sysselsätta sig så gott han kunde. 

Modern såg bra ut, var elegant och ville roa sig. Hon var intresserad av kläder och 

antikviteter, ville ha bjudningar med vin till maten, konjak till kaffet och kortspel. 
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Maken var emot att sprit serverades i hemmet, men hustrun genomdrev sin vilja. 

Makarna var djupt oeniga beträffande sonens uppfostran. Modern ansåg att hennes 

make var alltför slapphänt mot sonen. Han skämde bort gossen på alla sätt; gossen 

fick göra som han ville och han fick godsaker och pengar. Det blev då hennes uppgift 

att tillrättavisa sonen och utdela erforderliga bestraffningar. Valborg Ekelöf var 

mycket road av utlandsresor och sonen placerades vid sådana tillfällen antingen hos 

mormodern eller på barnpensionat. Sommaren 1913 var Gunnar på barnpensionatet 

Lillgården i Södermanland; sexåringen var förtvivlad över att vara skild från de sina 

och lämnad ensam bland främmande människor. Föräldrarna reste ut en dag för att 

se till sonen. Fadern blev mycket upprörd när han förstod att sonen vantrivdes och 

ville komma hem. Modern å andra sidan sökte lugna gossen och få honom att förstå 

att han måste finna sig tillrätta när föräldrarna var tvungna att lämna bort honom. 

Hennes ansträngningar motverkades naturligen av att fadern tydligt visade att han 

tog sonens parti. Följden av dessa förhållanden blev att sonen tydde sig till sin far 

och kände sig bortstött av sin mor. Hans ord om barnflickan Ester som ”det enda 

mjukt moderliga väsen” han kände, är ju också talande. Mellan far och son rådde ett 

förhållande av kärleksfull förtrolighet, som genom moderns ogillande inställning 

delvis fick karaktären av en hemlig sammansvärjning, där far och son konspirerade 

mot hustrun-modern. 

 

Detta är mycket talande i sig. Ekelöf växte upp utan en kärleksfull moder och genom åren 

förbättrades denna relation inte alls, utan snarare försämrades. När Ekelöfs far avled var 

Gunnar endast nio år gammal och det torde ha inneburit en enorm sorg och saknad hos 

Ekelöf då han förlorade den enda föräldern han ansåg sig stå nära, där kärleksbanden och 

närheten fanns. Nu blev han istället ensam med sin mor, som han såg som en kall och 

hård sådan. Därmed ska inte antas att Gunnar inte älskade sin mor, det gjorde han alldeles 

säkert. Men med mer hat-kärlek till karaktären och med ett barns oskyldiga 

affektionsbegär. Förhållandet tog än mer skada av att modern kort efter sin makes 

bortgång, gifte om sig. 

 En svår situation blev så än svårare. Då en annan man skulle träda in i rollen som 

styvfar. Att Gunnar fann detta svårt är inte svårt att förstå då detta i viss mån blir den man 

som skall axla fadersrollen i familjen. Gunnar hade dock haft en mycket god relation till 

sin far och att någon annan skulle träda i hans ställe kunde inte skett friktionsfritt. I brev 

från Gunnar till sin mor kort efter faderns bortgång syns tydligt hur barnet söker efter sin 

moders kärlek och bekräftelse, genom att göra det som han vet hon kräver av honom.108 

 Sommar talar kort efter framställningen av detta mycket komplexa förhållande om 

hur ”psykologerna använder termen modersdeprivation, där modern inte ger sitt barn en 

varm, kärleksfull och fysiskt påtaglig kontakt” samt att detta skulle kunna leda till 
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svårigheter att etablera fasta relationer senare i livet, samt att ”benägenheten för 

alkoholism anses öka.”109 Detta är dock inte att se som absoluta fakta men är ändå av 

intresse. Sommar lyfter även att tidigare ”i Ekelöfforskningen har man också pekat på att 

de ofta återkommande moders-, madonne-, och jungfrumotiven i hans diktning har ett 

nära samband med hans eget förhållande till sin mor.”110 

 Att förhållandet mellan mor och son var fortsatt komplicerat framgår av uttalanden 

Ekelöf gör under senare tidpunkter i olika sammanhang. När Ekelöf valdes in i Svenska 

Akademien accepterades detta till viss del som ett tydligt meddelande till hans mor, som 

under 1930-talet visat viss skepsis till Ekelöfs försök att lyckas som författare. Ekelöfs 

moster hade däremot alltid varit uppmuntrande och stöttande, att han nu accepterade 

invalet i akademien visade tydligt att modern haft fel – något som var mycket avgörande 

för Ekelöfs accepterande, enligt egen utsago.111 

 Modern avled 1961, 80 år gammal. Ekelöf kände blandade känslor av sorg och 

lättnad. Han skriver för sig själv några månader efter moderns bortgång:112 

 

”Ett barn genomskådar inte, det är för fyllt av att leva, att mottaga intryck. Eller 

rättare: ett barn genomskådar och kanske oförglömligare, primitivare än den vuxne 

och erfarne, just tack vare sin receptivitet. Men detta genomskådande sker på ett 

annat plan. Det är ett magasinerande, en sparbanksbok av erfarenheter, av oförrätter. 

De kommer tillbaka med ränta på ränta vid en viss ålder, eller om någon stöt kastar 

ner den av helt andra intryck småningom byggda erfarenhetsbygganden, så att 

grunden ligger där med sina oublietter. Små grytor har verkligen öron. Jag fick bygga 

’på lösan sand.’ Men den lösa sanden är något mycket bestående, liksom vattnet är 

det mest bestående av element. Min mors förräderi: ’hon var ingen verklig mor, 

borde inte haft barn en gång.’ Där fanns ingen kontakt, bara något konventionellt. 

Nå, det är konstitutivt.” 

 

Att detta påverkat Ekelöfs liv är en självklarhet. Känslomässigt främst, men kanske även 

i hans karaktär. Det ovan nämnda uttalandet om att denna ”modersdeprivation” skulle 

leda till svårigheter att skapa fasta relationer senare i livet tycks inte stämma i Ekelöfs 

fall. Han var gift, tre gånger där det sista äktenskapet varade från början av 1950-talet tills 

det att Ekelöf avled. Alkoholism blev fallet för Ekelöf men huruvida detta berodde på 

relationen till modern är svårt att bekräfta. 
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Något som dock blir extra intressant inför tolkandet senare i arbetet är vad som enligt 

Sommar tidigare ”Ekelöfforskning” har pekat på, att denna relation mellan mor och son 

går att se i Ekelöfs poesi. Han skriver ofta om en jungfru, madonna eller moder. Efter 

moderns bortgång känner sig också Ekelöf mer fri att uttala sig om sin mor i brev och 

självbiografiska texter. I ett brev som sändes till Evert Taube (1890–1976) skriver Ekelöf 

om sin mor och ger även prov på hur han har funnit ett moderligt substitut, han och hans 

mor har:113 

 

”hela livet stått i ett hat-kärleksförhållande, som hon gjorde skäl för. Ingenting 

märker en så djupt som att tvingas avsky vad man i grunden älskar… Jag är född ur 

en kontrovers, ur en vendetta, inte ur en känsla av klan. Därför har jag tvungits skapa 

mig en gudinna. Hon är fordrande, företräds numera, eller låter sig företrädas, av en 

ängel, som rycker mig ur sängen och sätter en penna i min hand…” 

 

Gällande nästa ”problemområde” kring Gunnar Ekelöf, hans alkoholmissbruk, krävs visst 

kritiskt granskande och analys. Att Ekelöf i perioder drack mycket stora mängder alkohol 

är otvivelaktigt, det stärks av samtliga källor och samtliga som stod honom nära var 

införstådda i detta.114 Det råder dock delade meningar i vilken utsträckning detta var ett 

skadligt beteende, eller ens om det var ett missbruk. Som ovan nämnt lär Olof Lagercrantz 

sagt att ”Spriten hade ingen deformerande verkan på honom, han var inte spritens slav, 

utan snarare dess herre. Men ”han behövde spritens tjänster, ty hans nervsystem var 

sådant”.”115 

 Detta ter sig dock endast som vänliga, sympatiska ord från en vän som vill beskriva 

Gunnar Ekelöf i så goda ordalag som möjligt. Genom hela Gunnar Ekelöfs liv syns gång 

på gång hur hans alkoholvanor i allra högsta grad var ett missbruk, ett skadligt beteende 

som på många sätt ställde till problem för Ekelöf, såväl fysiska som psykiska och sociala. 

 Beroendet av alkoholen blir tydligt i alla de försök Ekelöf gör att bli och förbli 

nykter. Gång på gång, i perioder, genom hela hans liv, kommer Ekelöf till insikt om sitt 

alkoholmissbruk och ämnar sluta dricka helt och hållet eller delvis – men ständigt 

återfaller han och återupptar sitt missbruk, stundom i ökad kvantitet.116 Att spriten inte 

                                                 
113 Sommar 1989: 579 
114 Detta följer som en röd tråd genom hela den biografi Sommar skriver, och stärks av samtliga 

tillfrågade. Även Lagercrantz tar upp detta i sin biografi (Lagercrantz 1994: 29) och i Sommars bok går 

även att läsa hur Gunnar Ekelöf själv bekräftar detta, om än i mildare ordalag (se till exempel Sommar 

1989: 435). 
115 Sommar 1989: 120 
116 Även detta är tydligt genom hela Sommars bok. Exempel på hur Gunnar Ekelöf kommit till insikt och 

ämnar bli nykter förekommer främst från brev och uttalanden av anhöriga, samtliga försök misslyckas 
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skulle haft en ”deformerande verkan” på Ekelöf är även det felaktigt. Redan år 1942 fick 

Ekelöf ett nervöst sammanbrott och lade in sig på Beckomberga117 där inga ”allvarligare 

fel” kunde konstateras utan tillskrevs ”oro, trötthet och spritkonsumtion.”118 Detta var 

endast ett av många psykiska sammanbrott, endast en av många besök på mentalsjukhus, 

sjukhus eller samariterhem.119 

 Han hamnade även i många dispyter med såväl vänner och bekanta som 

myndighetspersoner och exempelvis restaurangägare.120 Detta framställande görs inte för 

att på något vis svartmåla bilden av Gunnar Ekelöf, utan för att ge en mer sanningsenlig 

och realistisk bild utav ett mycket påtagligt problem i hans liv. Alkoholmissbruket 

skapade många skador för Ekelöf, rent fysiskt, men främst och mest relevant för detta 

arbete, psykiskt.  

 Det är viktigt för att kunna göra en så rättvis och träffsäker psykologisk analys som 

möjligt, att Ekelöfs missbruk inte förminskas eller skönmålas – utan att det lyfts fram som 

den mycket stora och högst påverkande faktor det är. Att alkoholismen skulle vara en 

konsekvens av en så kallad ”modersdeprivation” är naturligt helt omöjligt att bekräfta 

eller dementera, alkoholism kan bero på allt för många faktorer, ofta i kombination med 

varandra.121  

 Så till det sista ”huvudområdet” som av naturliga skäl får störst utrymme i analysen, 

nämligen Gunnar Ekelöfs livssyn, religiösa uppfattning eller verklighetsuppfattning. 

Bodin väljer att betona hur Ekelöf själv har kategoriserat sig som ”hedning”.122 Detta är 

dock ett mycket förhastat beslut att utgå ifrån. Dels ger termen ”hedning” ingen särskilt 

beskrivande bild av Ekelöfs religiösa uppfattning och dels är ”hedning” en alltför simpel 

och, som följande bör visa, en alltför osann bild av Ekelöf som religiös människa. Ekelöf 

har rätt när han kallar sig hedning på så sätt att hedning innebär att Gunnar Ekelöf är 

ickekristen, åtminstone i konventionell mening. 

 Först och främst i denna analys av Ekelöfs religiositet bör förhållandet till 

kristendomen diskuteras. Ekelöf blev tidigt motståndare till kristendomen och sade sig 

                                                 
dock förr eller senare och Ekelöf återupptar sitt missbruk. (Se exempelvis Sommar 1989: 154, 263, 284-

285, 418, 435, 514, 560-561 & 572) 
117 Sveriges genom tiderna största mentalsjukhus, aktivt under 1900-talets första hälft fram till 1955. 
118 Sommar 1989: 263 
119 Alkoholförgiftning, hallucinationer och sammanbrott skedde flertalet gånger, se till exempel Sommar 

1989: 514 
120 Sommar 1989: 284-285 
121 Se exempelvis http://1177.se eller http://rikslankarna.se 
122 Se kap. 1.8.4 
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tidigt bli ickekristen i konventionell mening.123 Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

kristendomen hade präglat honom under hans första år och fram till vuxen ålder. Hans 

far, som Gunnar stod mycket nära och såg upp till, beskrivs som en man som ofta läste 

bibeln. Detta borde ha haft en viss effekt på Gunnar i hans tidigaste år. Han levde 

dessutom i en kristen kontext där kristendomsstudier, morgonböner och kyrkoritualer var 

vanligt förekommande. Så även om Gunnar Ekelöf inte var kristen, så hade han kännedom 

om kristendomen, något som kan vara viktigt att ha i åtanke vid tolkningen. 

 Under skoltiden tog Gunnar dock ett större och större avstånd från den etablerade 

kristendomen. Han började istället att studera bland annat indisk mystik124 samt den 

arabiske mystikern Ibn al-Arabi125. Ämnet religionshistoria intresserade honom och han 

hade för avsikt att studera ämnet, tillsammans med bland annat språk och konst- eller 

musikhistoria på Uppsala universitet.126 Allt detta målar en tydlig bild av en sökande 

ungdom, Gunnar Ekelöf var nog inte religiöst frånkopplad utan sökande, efter något som 

matchade hans behov och livsfilosofi, mer än vad kristendomen gjorde. 

 Sommaren 1927 hade Gunnar Ekelöf, då 20 år gammal, en upplevelse som närmast 

kan kallas uppenbarelse. Han beskriver den själv som ”någon sorts extas. Det kom över 

mig som ett stjärnskott och jag minns att jag raglade en smula på hemvägen. Som oftast 

vid dylika tillfällen hade jag en full orkester spelande någonstans bakom mig och klämde 

själv i med än det ena instrumentet, än det andra. Det blev sedan en dikt, min första 

någorlunda självständiga.”127 Här finns mycket att analysera. Det Ekelöf beskriver faller 

helt klart inom ramen för en mystik upplevelse sett till den definitionen som används i 

detta arbete.128 Detta ger även en inblick i skapandeprocessen hos Ekelöf, som något 

utöver ett rationellt tänkande och handlande. 

 Vad som kom att bli väsentligt i Gunnar Ekelöfs livsfilosofi var ett avståndstagande 

från allt vad motsatser hette. Det kan tänkas att detta var ett av skälen till varför han kom 

att avsky kristendomen och dess dogmer. Ont och gott, rätt eller fel – var motsatser han 

hade svårt för, Ekelöf skriver:129  

 

 

                                                 
123 Sommar 1989: 49 
124 Sommar 1989: 49 
125 Sommar 1989: 50 
126 Sommar 1989: 58-59 
127 Sommar 1989: 62 
128 Se kap. 1.7 
129 Sommar 1989: 252 
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”Men allting är inte motsatser. Jag skulle bara vilja återförvisa denna svartvita 

tankevärld och denna svartvita livskänsla till dess naturliga och begränsade plats. 

Det heter att varje sak har två sidor. Den som inte ser att varje sak har minst tre sidor 

löper risk att köra fast i ett antingen-eller sin gör honom till slav och lägger beslag 

på de möjligheter till harmoni han eventuellt kan ha haft.” 

 

Dualism i religiös mening var ingenting för Gunnar Ekelöf. I dikten Gymnosofisten som 

publicerades i Non serviam130 (1945) försöker han beskriva denna tredje sida. I mystiska 

termer vill han ”tränga bortom den fysiska verkligheten och gripa efter det ogripbara, 

ständigt undflyende.”131  

 

Det har inget namn, ingen ort, ingen art 

Jag kan inte ropa på det, inte förklara det 

Det är det som får namn när jag ropar 

Det är det som får mening när jag förklarar 

Detta är det – men innan jag ännu har ropat 

Detta är det – men innan jag ännu förklarat 

Det är det som ännu inte fått namn 

Det som fått namn är inte någonting annat 

 

Naturen spelade också en central roll i Ekelöfs livsfilosofi. I naturen fann han något 

närmast religiöst och han vördade den väldigt. Han skriver 1935:132 

 

”Vi måste kämpa oss fram till naturen, vi är tvungna att gå på djupet av oss själva 

för att finna det ursprungliga, det ursprungligt naturliga, konstanterna som varje 

människa fått i faddergåva. Denna kamp är den personliga människans kamp, ingen 

annans. Först på botten av sig själv kan man finna det som ger en rätt att gå sina 

medmänniskor till mötes utan baktankar och biavsikter.” 

 

Han omgav sig ständigt och livet ut av naturen, där han fann något som gav honom 

mening. Många av hans dikter är hämtade ur inspiration som naturen gett honom men 

utöver dess rent estetiska intryck gav det Ekelöf något som påminde honom om det 

innersta i honom själv. Han skriver, ”återvändandet till naturen måste främst vara 

återvändandet till sig själv.”133  

                                                 
130 ”Non serviam” är latin och betyder ”jag tjänar inte” eller ”jag tänker inte underordna mig”. Detta är en 

fras som Lucifer använt när han inte lydde Gud (se https://sv.wikipedia.org/wiki/Non_serviam). Gunnar 

Ekelöf gör här ett tydligt ställningstagande till kristendomen och dess dogmer. 
131 Sommar 1989: 261 
132 Lagercrantz 1994: 11 
133 Sommar 1989: 146 
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De i undersökningen nämnda dikterna och texterna av Gunnar Ekelöf ger även de, bilder 

av den religiösa Ekelöf. Att han även skulle kunna kallas mystiker är inte en alltför naiv 

tanke. Han sade att ”religionen är den sanna konsten – men endast konsten är den sanna 

religionen.”134 Vidare och mer ingående, skriver han kring dikten och mystiken:135 

 

”Dikt är för mig mystik och musik. Mystik är för mig inte att spika fast abstrusa 

teser, det är själva den djupa livsupplevelsen, förnimmandet av det evigt 

undanglidande, skiftande, återkommande i allt som har med bild, ton, tanke, känsla 

och liv att göra. `Ordning´ finns där endast som en liknelse, en icke identisk 

återupprepning, och om det också står mig fritt att (av praktiska skäl så att säga) 

uppfatta än det ena, än det andra som ett huvudtema, vet jag att alla dessa temata i 

grunden är likvärdiga och lika flytande och att det är själva rörelsen, dansen, som är 

det verkliga huvudtemat. Meningen med det hela? Ja, meningen med livet är väl bara 

att vi skall leva det – och uppleva det.” 

 

Drömmar spelade också en stor roll i Gunnar Ekelöfs liv. Olof Lagercrantz menade att 

””hört i drömmen” var en lika naturlig sats för honom (Ekelöf) som ”hört på gatan” för 

stockholmskåsören.”136 Drömmarna brukade Ekelöf teckna ner och gav ofta uppslag till 

nya dikter. Han ansåg att ”i den värld som varje människa är innebär det klara 

medvetandet och den vakna avsikten en styrning och därmed en begränsning. Drömmen 

kunde innebära en befrielse ur denna instängdhet och öppna nya perspektiv.”137 I dikten 

Ex Ponto ur diktsamlingen Strountes (1955) skriver Ekelöf: 

 

Det undermedvetna är vist 

Om du är upptagen av det så tolka det inte 

Lyd! I dröm och impuls 

bygger själen så som växten de nya blad 

Översätt inte ett levande språk till ett dött 

Vörda din kroppssjäls mysterium 

Så låt dig byggas upp 

 

Här bör tilläggas en punkt för att binda samman med kommande del av Gunnar Ekelöfs 

mystika tillvaro och inspiration. Det går att se detta som ett fjärde ”problemområde” hos 

Ekelöf, nämligen det flyktbeteende, den rastlöshet eller oförmågan att finna ro i en fast 

punkt som han uppvisar under sin livstid. Han är ständigt på jakt efter ett nytt boende och 
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flyttar runt regelbundet.138 Den självbiografiska essän får namnet En outsiders väg (1942) 

och Ekelöf känner sig ständigt som en outsider. Tidigt ämnar han flytta utomlands utan 

att det blir verklighet men han trivs aldrig särskilt bra i Sverige. I dikten Vid vinterfönstret 

som publicerades i tidningen Vi (1964) sätter Ekelöf ord på sina känslor: 

 

Jag vill till andra länder och klimat, så gärna 

som jag vill leva! Jag vill inte vara 

i detta land! – Men låt oss undersöka 

den känslan i och för sig själv: Du hör ju hemma här 

med språket, dina minnen, dina vanor… 

Just det! Här är jag både utlänning och hemma 

(men både-och känns misstänkt lika varken-eller). 

Där borta är jag bara utlänning. Det känns naturligare. 

 

År 1966 säger en reporter från Stockholms-Tidningen att ”alla tror att Ekelöf är i 

Grekland”, varpå Ekelöf svarar ”det är jag också”, vilket kan stämma – i sinnet kan Ekelöf 

ha befunnit sig långt borta. Men då svår bronkit hindrar honom från att resa så ”reser jag 

inte än på några månader utomlands, utan stannar hemma i Sigtuna, där jag trivs, och i 

Sverige, där jag inte trivs.”139 

 Detta är viktigt att betrakta, den ständiga längtan efter landsflykt som Ekelöf dras 

med gör att han mycket ofta åker till andra länder under kortare eller längre perioder. Det 

är detta resande som gör att han introduceras för de ikoner som under 1960-talet kom att 

betyda mycket för honom och hans poesi. Någon gång på 1950-talet blir Gunnar Ekelöf 

bekant med ikoner (på resor till bland annat Grekland)140, dessa kom att spela en stor roll 

i hans framtida diktande och utgör grunden till många av de dikter som förekommer i 

Dīwāntrilogin. Redan under studietiden sökte Gunnar Ekelöf, då han studerade språk: 

 

… inte språkforskarnas tänkta indoeuropeiska urspråk, utan snarare ett språk i 

språket. Även i banala vardagsfraser tyckte han sig ana en symbolisk eller magisk 

innebörd. I stället för ordens fonetiska utveckling undersökte han nyanser och subtila 

skiftningar som uppkom när flera ord ställdes intill varandra, i relation till varandra. 

”Urspråket” var inte dött, utan endast dolt, undangömt i konventioner. Vad han ville 

arbeta sig fram till var att språket var magi, en besvärjelse mot det meningslösa. 

 

Redan här visas prov på det som kom att utgöra den mystika läggning Gunnar Ekelöf 

långt senare applicerar på de ikoner han under 1960-talet tar till sig och diktar kring. Han 

                                                 
138 Genomgående i såväl Sommar 1989 som Lagercrantz 1994 
139 Sommar 1989: 576 
140 Sommar 1989: 543-544 
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ser inte språket som endast ett språk, utan han ser ”ett språk i språket”. Det samma gäller 

ikonerna, han inte bara ser en ikon och sätter ord på vad ögat ser – han skalar av ikonen i 

sitt inre och ser det som döljer sig där under det vackra motivet, vilket han sedan beskriver 

och diktar om.141 

 När han ser en ikon av en madonna, sliten av tiden och ”sönderkysst” av sina 

beundrare väcks något inom Ekelöf. ”Religiösa känslor kunde aldrig uttryckas i religiösa 

dogmer, menade han, men den sönderkyssta madonnabilden på en ikon kunde ge en glimt 

av äkta religiös tro.”142 De resor han gjorde, de ikoner han såg och de ställen han besökte 

banade väg för en mer intensiv mystik i Gunnar Ekelöfs liv under 1960-talet. Nu börjar 

saker inträffa i Ekelöfs liv, nu börjar han yttra sig på så sätt, att han utan större 

ansträngning kan kallas mystiker. 

 Den 26 mars 1965 reser Gunnar Ekelöf tillsammans med sin fru till Turkiet, för att 

besöka ”det gamla Bysans huvudstad”, Konstantinopel.143 Där skulle de bland annat 

besöka Konstantinpalatset i Istanbul, där det fanns en ”helgedom ägnad åt Guds moder, 

som samtidigt var stadens beskyddarinna” och ”i denna källa fanns en helig källa, 

Hagiasma.”144 I Sommars biografi redogörs för denna livsavgörande resa för Gunnar 

Ekelöf:145 

 

För Ekelöf var Blachernaipalatsets beskyddarinna och hennes heliga källa, 

Hagiasma, särskilt laddade med innebörd, eftersom de så tydligt symboliserade 

Medelhavskulturens tradition om den Stora Modern. Om han finge uppleva källan, 

skulle han få en direkt kontakt med en mångtusenårig tradition… På morgonen den 

28 mars beslöt de att dels besöka Choraklostret för att se dess mosaiker, dels leta sig 

fram till Blachernaikapellet med källan. I Choraklostrets kyrka besåg de mosaikerna, 

som i 48 avdelningar framställer scener ur bibliska historien och som är den största 

mosaikcykel från bysantinsk tid som finns i Istanbul. Särskilt fäste de sig vid 

mosaikbilderna av Kristus Pantocrator och Madonnan, båda närmare två meter höga 

och i klarblå dräkter. Från klostret skulle de ta sig till Blachernaipalatsets ruiner. 

Ingrid Ekelöf berättar: 

– Vi gick och gick snubblande backe upp och backe ner i lervällingen, medan regnet 

plaskade på våra skuldror, mellan det gamla Istanbuls tusen kåkar av brungrå bräder. 

Vi hittade inte fram utan fick återvända till mera trafikerade platser. Från Kemal 

Pascha-bron tog vi en taxi, som förde oss utmed Gyllene Hornet och den gamla 

stadsmuren. Där fann vi så småningom ett litet kapell på den plats där Blachernais 

basilika hade stått. En medelålders grekisk vaktmästare släppte in oss. Från en ljus 

övre hall kom vi nerför en trappa till ett litet kyrkorum. Längt fram till höger fanns 
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bassängen med det heliga vattnet. Kyrkvakten hällde med en silverskopa vatten över 

våra händer. Intill bassängen satt på väggen en stor ikon, en madonna med barn, 

nästan täckt av en mäktig silverbasma, en plåt uthamrad i relief över ikonens figurer, 

med utsparade hål över madonnans och barnets ansikten. Där dessa funnits, syntes 

emellertid bara det svarta träet. Ikonen var sönderkysst – eller hade färgen med tidens 

gång försvunnit under oljerök? 

– Detta var alltså Hagiasma. Inte minst vaktens åtgärd att oombedd gjuta vatten över 

våra händer vittnade om en under många sekler vidareförd, obruten tradition, som 

gjorde strakt intryck på Gunnar. Han var gripen och omtumlad. Han försökte på 

grekiska förklara sina känslor för vakten. Men då denne inte tycktes förstå, kysste 

Gunnar honom istället – blygt – på båda kinderna. Det hade hunnit bli kväll när de 

kom tillbaka till hotellet. Ekelöf bevarade stämningen från kapellet. Före resan hade 

han under två månader avhållit sig från sprit. Nu beställde han upp en flaska konjak 

och satte sig att skriva. Under större delen av natten fortsatte han och skrev i en våg 

av inspiration, dramkallad av Hagiasma-upplevelsen, sammanlagt 17 dikter. 

  

Upplevelsen var något helt unikt för Gunnar Ekelöf. Trots att han ”nästan alltid” skrev 

dikter, var denna upplevelse och den explosion av inspiration som nu träffade honom 

något särskilt. ”Han var själv häpen både över inspirationsvågens styrka och över känslan 

att den kom till honom som en utifrån given gåva. När han senare skulle beskriva vad 

som hänt talade han om en ängels besök.”146 

 Även denna upplevelse fyller samtliga ”krav” i den definition som Geels utarbetat 

och som arbetet använder sig av.147 Upplevelsen förändrade Gunnar Ekelöfs liv. 

”Inspirationen från Turkiet var alltjämt livande, ängeln besökte honom ofta och han skrev 

vidare på sin bysantinska diktcykel, som snart omfattade ett 50-tal dikter.”148 Det är denna 

”ängel” som Ekelöf skriver om i sitt brev till Evert Taube ovan. Ekelöf skriver i sin 

anteckningsbok senare under året:149 

 

Jag har haft en uppenbarelse som jag endast mycket ofullständigt kunnat återge. Av 

ljus och ett oerhört lidande… Det kommer att förändra hela mitt liv. Jag har fått en 

stor och livsavgörande inspiration. Jag kommer inte att kunna supa heller – det är 

istället som ett inre gift… Jag känner det hela tiden under huden. När som helst kan 

det infinna sig någon (något) och fordra något. Jag har en sorts kallelse, som det 

heter, och jag måste försöka svara den. 

 

Efter denna upplevelse ger Gunnar Ekelöf ut Dīwāntrilogin mellan åren 1965-67. 
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Slutsatsen av den inledande analysen av Ekelöf är klar, Gunnar Ekelöf var mystiker. Han 

visar på den subjektivitet, ambivalens och inre själsliga religiositet som utgör en mystiker. 

Dessutom upplever han mystika erfarenheter som även de fyller alla de krav som ställs 

för att kalla hans upplevelser för detta. Härpå följer nu tolkningen av några utav hans 

dikter sett till denna inledande psykologiska analys samt i termer av de teorier som 

identifierats i undersökningen av Söderblom, Sundén och Geels. 

 

5. Tolkning av Gunnar Ekelöfs poesi 

”Gunnar Ekelöf är en djupt religiös människa och konsten är för honom att utöva 

religion.”150 Dīwāntrilogin kommer att utgöra grunden för denna tolkning och dikterna 

nedan är hämtade där ifrån. Det bör dock tilläggas, som framkommit ovan, att även dikter 

från tidigare diktsamlingar av Ekelöf visar tecken på mystika yttringar. De dikter som 

presenteras nedan valdes då de dels skrivits efter den livsomvälvande upplevelse Ekelöf 

hade i Turkiet 1965 samt att många av Dīwāntrilogins dikter är inspirerade av ikoner, 

mosaiker eller platser, känslor och upplevelser med ett religiöst eller direkt mystika 

erfarenheter. De kommer tolkas med analysen av Ekelöf samt de tre 

religionspsykologiska teorierna i åtanke. Dikten En ängel besöker mig ur Vägvisare till 

underjorden (1967): 

 

En ängel besöker mig varje natt 

Han rycker mig ur sängen av smärta 

till en smärta av glädje 

som blir en glädje av smärta 

större än den jag hade – 

- Hur kom du in i denna cell? 

- Jag mutade väktaren 

mitt sällskap vaktar därute… 

- Så fick jag den natten ett sällskap 

som var ensamt 

Hans dräkt var en resandes 

som färdats lång väg 

Och jag, en furstes dotter 

vet vad som passar sig: 

Ett bad! Jag gjorde mina ögon till ett bad 

Rena kläder! Jag gav honom min syn 

Något att dricka! Jag gjorde mitt blod till en dryck 

Att äta! Han nöjde sig inte med mindre än mitt hjärta 

                                                 
150 Lagercrantz 1994: 18 
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Han lämnade mig brådstörtat, utan tack 

mer ensam än någonsin 

Han sade mig inte sitt namn 

men jag visste det 

därför att han visste mitt! 

Det är, på ett främmande språk: 

Jag är den som kommer tillbaka 

På hans språk heter jag: 

Jag är hon som väntar. 

 

Denna dikts inledning påminner om vad Ekelöf skrev till Evert Taube 1966 som ovan 

nämnt. Han skriver där: ”Därför har jag tvungits skapa mig en gudinna. Hon är fordrande, 

företräds numera, eller låter sig företrädas, av en ängel, som rycker mig ur sängen och 

sätter en penna i min hand… Jag blir lika utpumpad som du, för det är hårda bud och det 

blir en sjömanskista full med motidyller.”151 

 Vad som är intressant i jämförelsen mellan denna dikt och brevet, är att könsrollerna 

är utbytta. I dikten är ängeln en ”han” och personen i dikten är en hon, eller en ”furstes 

dotter.” Detta gör att antingen handlar dikten inte om Ekelöf och den ängel han under 

denna tid blir besökt av, eller så ser Ekelöf sig själv som en feminin pol i mötet med 

ängeln som blir en maskulin pol. I dikten utspelar sig en dialog men också ett själsligt 

givande närmast ett själsligt offrande uttryckt i bildliga termer.  

 ”Han rycker mig ur sängen av smärta / till en smärta av glädje / som blir en glädje 

av smärta”. Detta stycke är intressant sett till Söderbloms beskrivning av 

personlighetsmystiken, där ambivalensen och kastet mellan ångest och ro, lidelse och 

njutning – smärta och glädje – spelar en så stor roll. Denna tudelade upplevelse av smärta 

och glädje skulle mycket väl kunna passa in på personlighetsmystikens karaktär.152 

 Ängeln är ”på ett främmande språk: Jag är den som kommer tillbaka”, vilket kan 

ses som en ur bibeln hämtad ängel, som kan tänkas avbildats på en ikon eller dylikt, men 

kan också ha en djupare innebörd. För att förstå vem denna gestalt är kan det vara 

nödvändigt att först se hur mötet utspelar sig. Furstens dotter, kan vara en illustration av 

Ekelöf själv, eller också symbolisera den människan som är född till ett liv med 

resursmässigt goda förutsättningar men under ständig kontroll och tuktning, såsom en 

historisk furstes dotter kan tänkas ha levt.  

 Det kan vara en symbol för den undergivna människan, den sökande människan, 

som befinner sig på en plats där den på något sätt är begränsad. Vilket även skulle passa 
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in på den religiösa människan under en världslig makt men också kuvad av sin religiösa 

tradition och dess övermakt, en tanke som var väl bekant för Ekelöf som sedan länge sett 

med avsmak på kristendomen och dess dogmer.153  

 När så ängeln besöker denna furstens dotter, känner hon både smärta och glädje. 

Den religiöst kuvade skulle på personlighetsmystikens språk slängas mellan dessa två i 

en helig konflikt mellan strävan och målet. En världsligt kuvad dotter till en furste skulle 

således se ängeln som friheten bort från sitt tuktade liv, nyckeln till låset – den som kan 

leda henne ut ur sin fångenskap. 

 Oavsett vilken, vill hon maniskt ge ängeln sitt allt. Vad ängeln är och har blir en ren 

manifestation av längtan och hopp. Hon vill ge denne ängel allt hon kan för att nå den 

vishet, frihet eller vägen till målet som denne symboliserar. Därför följer vad som närmast 

kan liknas med en utgjutelse av människan där hon i sin ängslan att till varje pris 

tillfredsställa ängeln ger denna sitt allt. Sin syn, sina ögon, sitt blod och sitt hjärta – ger 

hon till denne ängel. Att det här är frågan om en utgjutelse av något mer själsligt och inte 

en bokstavlig utgjutelse av syn, ögon, blod och hjärta är helt i enlighet med Ekelöfs 

filosofi. För honom är själen ”kroppens idé och kroppen är själens projektion, den eviga 

cirkeln.”154 Hon ger sitt allt, utan att få ett tack. Ängeln lämnar henne sedan ”mer ensam 

än någonsin”. 

 Men trots detta så vet hon att ängeln kommer tillbaka och hon kommer vara den 

som väntar. En evig väntan på att ängeln en dag skall frigöra henne från det som kuvar 

henne. Hon är ”hon som väntar”. Ser vi detta som ett psykologiskt scenario som utspelar 

sig då Ekelöf ser en ikon eller ens utan, så visar det tecken på en begränsning och en evig 

strävan efter att frigöras från denna begränsning. Ängeln representerar vägen till 

frigörelsen som till varje pris av självutlämnande måste uppnås. Kan Ekelöf här ge prov 

på hur hans kamp om befrielse illustreras i denna dikt, i ett konstnärligt symbolspråk? Det 

kan tänkas vara en för Ekelöf inre dialog som utspelar sig i dikten.  

 Ekelöf frågar sig ”Hur kom du in i denna cell? – Jag mutade väktaren.” Här syns 

samma förvåning som Ekelöf kände då ängeln besökte honom i Turkiet.155 Ängeln är en 

dualistisk roll156 som utspelar sig för den förvånade Ekelöf och som mutat väktaren 

(kanske att se som sin psykiska barriär) för att göra intrång i det inre. Denna ”furstes 

dotter” som på något vis längtar bort, kanske en inre strävan efter ett inre mål, kan vara 
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manifestationen av en inre konflikt. Ett inre begär att slå sig fri, egot fjättrat. Då skulle 

kaos råda, obalans, vilket egot ständigt strävar efter att motarbeta och använder sig av 

visualisering, fångat i denna dikt, för att sätta ord på denna konflikt – i målet att lösa den 

och skapa balans och ordning.157 

 Samtliga tre religionspsykologiska teorier går att använda i tolkandet av dikten. Vad 

som är tydligt är att dikten, i enlighet med ”det omvända perspektivet”158, öppnar upp för 

en tolkning på ett djupare plan. Det är inte ett stycke komponerat för att representera 

ytliga bilder. Symbolerna är djupa och många, därför torde tolkningen bli av samma 

karaktär. I denna tolkning ses dikten inte som en illustrativ förklaring av en ikon eller en 

bild – den ses som en illustrativ manifestation av psykets inre, egot, konflikt, begär att slå 

sig fri och uppnå balans och den ständiga väntan på frihet. Hopplösheten i en gudssträvan 

målas upp på ett mycket bildligt talande sätt. Kopplingar till Johannes av korset går att 

finna i hans Växelsånger mellan själen och brudgummen159: 

 

Var har du dolt dig,  

o Älskade, och varför har du lämnat mig i tårar? 

Du flydde mig som hjorten, 

Efter att ha sårat mig, 

Jag gick ropande ut efter dig, och du var borta. 

 

Kanske är det också målet för gudssträvan Ekelöf skriver om i besvikelsens ordalag i en 

dikt ur Sagan om Fatumeh (1966):  

 

Att jag skulle få uppleva dig 

Det visste jag 

Men inte i en sådan ödslighet 

Av berg med tordönsröst 

Störtande som för vindstötar 

Från Taurus 

Befriad ur min fångenskap 

Trodde jag det var ett nytt påfund 

Av kopplerskan 

Jag blev rädd 

Jag ville inte längre leka tapper 

Jag som fått lära mig den tapperhet 

Som heter undergivenhet. 
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Återigen påträffas dessa element, ”att jag skulle få uppleva dig / det visste jag / men inte 

i en sådan ödslighet”. Har här gudsuppenbarelsen skett för individen till besvikelse av 

sanning? Är detta en bild av målet för strävan? Här, till skillnad mot i ovanstående dikt, 

vet mottagaren av ”upplevelsen” att denna skulle ske. Det är alltså inte här tal om en 

uppenbarelse för en skeptiker, förutsatt att det handlar om en uppenbarelse av den art 

tolkningen filosoferar kring.  

 ”Befriad ur min fångenskap”, som passar in på det ovan tolkade om furstens dotter 

och strävan efter målet. Egots frigörelse från kaoset. Det kuvade, inre eller yttre, som nu 

slagit sig loss. ”Jag som fått lära mig den tapperhet / som heter undergivenhet”. Denna 

dikt påminner mycket om den föregående sett till teman, känslor och gestaltningen av 

dessa. Utan att sträcka sig allt för långt kan detta vara ett senare skede i samma 

problematik. Här har furstens dotter äntligen (kanske med sin ängels hjälp) tagit sig ur 

den fångenskap hon kände sig befäst i, efter långa tiders undergivenhet. 

 Den religiösa som ställt sig undergiven sin gud och sin traditions övermän, kanske 

kan det vara i ett skede av döden detta sker. Då denne nu möter sin skapare, sin gud, och 

inte längre är styrd utav världsliga lagar, människor och ting. Men finner denna nya 

existens som ödslig och grå. Eller är det en individ, ständigt styrd och undergiven sitt ego, 

som nu uppnår inre balans och finner en tristess i detta mot kaosets ständiga utmaning? 

Rädslan att inte längre identifieras med ett strävande, utan nu befinna sig i en stilla ro 

men utan att känna sig rofylld. Vidare, denna dikt160 ur Dīwān över Fursten av 

Emgión (1965): 

 

Jag talar till dig 

Jag talar om dig 

djupt inifrån mig själv 

Jag vet att du inte svarar 

Hur skulle du kunna 

så många som ropar till dig! 

Allt jag begär 

är att få stå här avvaktande 

och att du ger mig ett tecken 

Inifrån mig, av dig! 

 

En inte alltför vild gissning skulle tolka detta som bönens moment. Här går det att 

föreställa sig hur Ekelöf sett en ikon av en bedjande människa och fångat bönens akt. 

                                                 
160 Ekelöf 1965: 11 
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Något som är intressant med denna dikt är hur Ekelöf även i denna bön lyckats fånga den 

ambivalens som han uttrycker även i tidigare dikter gällande gudssökandet. Den bedjande 

vet att ingen kommer att svara men ändå ber den i hoppet om ett tecken. 

 Här går det att resonera kring vad Ekelöf försöker säga med att den bedjande endast 

”begär att få stå här avvaktande”, ingen önskan om något annat än tillgivelse till sin 

mottagare av denna bön. Och om ett svar skulle komma, så önskas det vara ”ett tecken 

inifrån mig” – med andra ord så är det inte en bön om några yttre ting eller världsliga 

händelser, utan det som önskas ska ske i människans inre. 

 Ekelöf ser i bönen hur den kan vara en bön om inre gåvor. Bönen beskriver Sundén 

som en dual rollsituation, där rollen av en bedjande spelas ut och rollen av mottagaren av 

bönen är given och accepterad.161 Ekelöf har här, i en ikon eller utan, lyckats fånga den 

inre bönen som beskrivs av till exempel Teresa av Ávila162, och har lyckats se förbi vad 

många kanske skulle se i bönen – en bön om gåvor i form av sådant som världsliga ting 

eller hälsa.  

 Att dikterna ur Ekelöfs samlingar som är inspirerade av bysantinsk historia och 

ikonkonst skulle beröra religiöst liv blir givet. Att studera en religiös ikon och sedan 

skriva en dikt utefter vad ikonen visar skulle med banal logik ge ett religiöst resultat i 

någon utsträckning. Vad Ekelöf dock har lyckats med är att gå in i ikonerna på ett väldigt 

själsligt plan och spelat ut dem inom sig själv. Detta är vad som kan tolkas som en viss 

upplysning av det mystika som kommer fram hos Ekelöf i hans dikter.  

 Han har inte bara sett en ikon och på ett poetiskt sätt skrivit vad han ser. Han har 

låtit sitt inre ta upp ikonen och satt ord på vad ikonen, eller den inspiration han haft för 

ögonen, spelar ut för scen hos honom. Det är vad som kan ses som mystik. Denna tolkning 

tyder på att Ekelöf såg något som inte blotta ögat kan se. Han gjorde en tolkning och den 

tolkningen som nu görs indikerar på att han tolkade och skrev ner mystik i dikterna. 

 Det omvända perspektivet som tidigare nämnts och som förekommer i bysantinsk 

ikonkonst tillika i Ekelöfs diktning kring dem ”återger motivet såsom det syns inifrån 

bilden och att det ger betraktaren frihet att röra sig inför bilden.”163 Detta är precis vad 

Ekelöf har gjort, han har gått in i bilden och rört sig där – men bilden har också gått in i 

honom. Han har låtit bilden spelas ut inuti sig själv vilket gör hela processen till en mystik 

upplevelse.  

                                                 
161 Sunden 1959: 93 
162 Se Fullkomlighetens väg (1990) 
163 Bodin 2006: 17 
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O du 

som är osynligt närvarande 

Jag känner dina armar omkring mig 

Du lät mig kyssa 

ditt ena bröst 

det över hjärtat 

Sedan gick du 

efter att ha kysst mina ögon.164 

 

 Enbart detta korta axplock av dikter ger en tydlig bild kring frågeställningen om 

mystik. En beskrivning av det som ögat ser, när ögat ser något världsligt ting, torde ge en 

mer profan tolkning än vad Ekelöf gör. Han ser inte bara, han upplever – och det är 

mystik. För att återkoppla till Geels teori kring mystik krävs något utöver bara dikten. För 

att kunna tolka och analysera Ekelöf som mystiker med den personlighetsmodell Geels 

presenterar, bör situationer granskas, antingen isolerade eller i samband med skapandet 

av dikter. Här blir "Hagiasma-upplevelsen” extra intressant att betrakta som resulterade i 

17 dikter och tyda kontexten där upplevelsen skedde. 

 När Gunnar Ekelöf befinner sig vid den heliga källan, står han i direkt kontakt med 

en tusenårig tradition, han ser ikonen av den ”sönderkyssta madonnan”, han är dessutom 

sedan två månader nykter (åtminstone utan sprit) och konfronteras med en djup religiös 

atmosfär och stämning.165 Detta är mycket intryck att uppleva på en gång.  

 Att här påminnas om vad Geels sagt om egot funktioner och deras agerande vid 

psykisk påfrestning - ”under ångestens påtryckningar kan egot använda sig av i princip 

vilka psykologiska krafter som helst för att undvika psykisk smärta. Det finns emellertid 

två gemensamma nämnare för alla försvarsmekanismer: de förfalskar verkligheten och 

de aktiveras på ett för individen omedvetet sätt.”166 

 Här blir det tydligt att Geels har den mest heltäckande, förklarande och förstående 

teorin som täcker ett psykologiskt fält än vad som går att säga om Söderblom och Sundén. 

Ser vi nog på upplevelsen ovan,167 ser vi att så många faktorer spelar in i Gunnar Ekelöfs 

diktande som följer. Det blir svårt, om ens möjligt att koppla samman eventuellt mystik 

poesi med en eventuell mystiker samt poet. Vad som går att göra är vad som gjorts ovan, 

                                                 
164 Ekelöf 1965: 21 
165 Sommar 1989: 560-561 
166 Geels 2001: 215 
167 Se kap. 4 för fullt citat på upplevelsen. 



 

46 

 

att se på de dikter Ekelöf skrivit, tolka dem och förklara med religionspsykologiska teorier 

kring mystik. Men det går inte att frångå att det till viss del blir något av en gissningslek. 

 Att dikterna ovan har mystika tecken går att visa på så sätt som gjorts. Även att 

koppla dessa till Ekelöf själv både underlättar och förstärker tolkningarnas legitimitet. 

Men för att svara på ett psykologiskt försvarbart sätt måste man se till hela människan 

bakom dikten. 

 När Ekelöf befinner sig vid den heliga källan, blir han påmind om religiösa 

traditioner samt religiositet i allmänhet och detta med vad som kan antas vara en mycket 

mäktig stämning. Detta aktiverar mycket inom Ekelöf – han påminns om sin ungdoms 

frigörelse från kristendomen och dess dogmer, han påminns om sin egen religiositet och 

hur han ständigt sökande efter något som han även anser blir mer och mer oäkta ju 

närmare han kommer det. En psykologisk påfrestning av det innersta i Ekelöfs livssyn. 

 Dessutom står han dels vid den källa som är helgad åt Guds Moder, det högsta av 

alla modersväsen. Han står även vid en ikon som berör honom djupt, även denna med en 

bild av madonnan och barnet. Symboliken av modersgestalten blir här överväldigande 

och aktiverar sannolikt en enorm process i Ekelöfs psyke som går tillbaka till hans egen 

moder, deras minst sagt komplexa förhållande och drar upp till ytan de känslor som följer 

med att vuxit upp med en känslokall och frånvarande moder. 

 Nu står Gunnar Ekelöf inför helgedomen till Guds Moder, den moder han i hela sitt 

liv har saknat. Med ikonen som ger en ännu starkare visuell bild av vad som konfronterar 

honom. Dessutom, bör tilläggas, har han enligt utsago varit nykter under en två-månaders 

period – något som sannerligen lär ha orsakat svåra abstinensbesvär, som bara det är en 

enorm påfrestning såväl fysiskt som psykiskt. 

 Vid detta tillfälle, vid denna upplevelse, är Ekelöfs psyke i totalt kaos och obalans. 

Och då! Då börjar egots funktionella aspekter arbeta för att uppnå ordning. De adaptiva 

och syntetiska funktionerna blir här extra viktiga.168 Exakt vad det är som händer inom 

Ekelöf framgår inte riktigt av berättelsen, vad som går att säga är att en våg av inspiration 

sköljer över honom (som ”kom till honom som en utifrån given gåva”169), han blir mycket 

berörd samt att han senare uttryckt händelsen som att han fått ett besök av en ängel. 

 Allt detta som här inträffar Ekelöf går alltså att se, i enlighet med Geels 

personlighetsmodell, som hans egos bearbetning av den obalans hans psyke utsätts för. 

Vilket ger en betydligt större förklaring till händelsen än vad Söderblom och Sundéns 

                                                 
168 Geels 2001: 213–215. Se kap 2.3. 
169 Sommar 1989: 561 
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teorier kan erbjuda. Söderbloms teori, blir mer av ett verktyg att placera specifika 

händelser i olika fack. Som ovan nämnt går den att använda som ett språk på mystika 

erfarenheter i detalj – han har lyckats fånga dels vägen, men främst målet med viss mystik 

i ett högst bildligt språk. Men som tidigare påpekats är teorin högst begränsad, abstrakt 

och befläckad av Söderbloms egna erfarenheter och åsikter kring religion och mystik. 

 Sundén ger en mer psykologiskt förankrad förklaring, dock även han, en ofärdig 

sådan. Samt att Sundén fokuserar på roller och referensramar som om det vore allt en 

människa består utav, vilket blir dels ytterst missvisande och dels oförsvarbart sett till 

modern vetenskap inom allmän psykologi. Skulle en människa endast bestå av 

referensramar och dess tillhörande roller, blir vi människor inget annat än tomma skal, 

beklädda i olika masker. Att människan inte skulle bestå utav ett själv, ett inre, blir en 

lika osann som deprimerande tanke. 

 Med Geels hjälp kan vi däremot förklara och förstå Gunnar Ekelöf, för att sedan 

förstå de upplevelser han har. Därmed ges en stor förståelsegrund att stå på när man sedan 

ser på resultatet av händelsen – dikterna, med sina tydliga mystika yttringar. 

 

6. Diskussion 

Arbetet som gjorts har fokus på två saker. Dels är det en jämförande uppsats, där tre 

religionspsykologer och deras teorier kring mystik och mystika upplevelser presenteras 

och sedan jämförs med varandra. Presentationen av dessa tre och deras teorier föranleddes 

med studier i några av de enormt många böcker de skrivit i ämnet. Valet av litteratur 

gjordes utifrån flera aspekter men något som var viktigt för att fånga deras egen version 

på sina teorier var att litteraturen skulle i första hand vara skriven av dem själva. 

 Med hjälp av artiklar och biografier kompletterades detta på ett bra sätt. Den 

jämförande metoden gick till stor del ut på att klarlägga vad teorierna baserats på, vilken 

vetenskaplig grund de hade för att avgöra dess relevans. I Söderbloms fall blev detta något 

problematiskt. Hans teori är förankrad i forskning och han verkar av beskrivningar och 

egen litteratur att döma vara en forskare som hela tiden strävade efter att förena religion 

och vetenskap. 

 Det problematiska blir dock att han själv är så inrotad i sitt studieobjekt. Den enda 

gången han har riktig distans till det han studerar är när han studerar något utanför 

protestantismens fält. Forskningen han bedriver genomsyras då av hans inställning till 

fenomenen han studerar. Gud är för honom vad Gud är inom protestantismen, bibelns 

Gud. På så sätt blir det en legitim ståndpunkt att Gud finns och kan härleda till honom i 
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sin forskning. När religionspsykologisk forskning bedrivs och teorier framläggs krävs det 

en vetenskaplig grund och distans till det teorin behandlar för att kunna ha en vetenskaplig 

tyngd. Något som Söderblom inte fullt ut uppnår. 

 Sundéns rollteori är intressant men också lite problematisk. Att människor är 

utrustade med olika referensramar innehållande olika roller som identifieras och upptas 

är en teori som förefaller sig vara tämligen rimlig. Sundén har utvecklat denna teori till 

stor del från socialpsykologin och den har en viss logik över sig. Vad som däremot är 

problematiskt med teorin är att den lämnar mycket oförklarat. Som Belzen är inne på är 

det många frågor som ännu saknar svar med Sundéns teori.  

 Kontentan av denna ”ofärdiga” teori blir således mycket avvisande då den, per 

konsekvens, menar att en människa består av referensramar med tillhörande roller och 

ger ingen förklaring på något annat. Att människor endast skulle bestå av detta blir en 

konsekvens som gör teorin högst obrukbar i sig själv. Men den kan ses som ett bra 

komplement till andra teorier. Den är förankrad i mycket forskning och har en 

vetenskaplig grund som den vilar på. 

 Som Sundén själv säger kan inte en teori förklara allt, vilket också Geels säger i den 

intervju som hölls med honom. Detta gäller inte bara inom religionspsykologin generellt, 

utan även i mindre skala såsom mystikens psykologi. En teori kan inte förklara mystik, 

mystik är för brett för det.170 

 Geels personlighetsmodell som grundar sig i egopsykologi är den teori som av flera 

skäl väger tyngst i vetenskapligt syfte. Han har lyckats väva in flera fält inom psykologin 

för att utveckla denna teori och den har en stor vetenskaplig grund. Med fokus på psykets 

strävan efter balans och ordning täcker också teorin in kompensationen på ett effektivt 

sätt. Det som Sundén talar om vid till exempel visioner, att olika faktorer kan frammana 

visioner och på ett närmast biologiskt sätt förklarar deras uppkomst i situationer av kris 

eller konflikt.171 Ger Geels en psykologisk förklaring på den (biologiska) process som 

startar och resulterar i visionen nämligen att egots funktionella aspekter tar till visionen 

som medel för att upphäva kaos och skapa ordning.172 

 Något som tydligt framgår i analysen av Gunnar Ekelöf, är att för att så korrekt 

analys och tolkning ska kunna göras, måste hela människan tas i beaktning. Att rycka lösa 

delar ur en hel individ ger ingen sanningsenlig bild av människan som helhet. Utan 

                                                 
170 Intervju Geels 28/3 2017 
171 Sundén 1959: 81–82 
172 Geels 2001: 215–216 
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bakgrunden blir resultatet omöjligt att förstå. Skulle en person läsa en dikt av Ekelöf, hur 

religiös eller mystik den än må vara, kan personen omöjligen förstå eller förklara diktens 

innebörd, utan att se på Ekelöf och hans omständigheter kring just den dikten. Här 

kommer den allmänna psykologin in och med hjälp av exempelvis Geels teori, med större 

bredd än de andras teorier, ges en tydligare förklaring och en ökad förståelse av Ekelöf 

själv och hans dikter. 

 

7. Slutsats 

Kompensationen inom religionspsykologin är sedan länge diskuterad. Att religiösa 

fenomen kan tillgås i en situation av kris eller kaos är sedan länge känt, något som Geels 

också tar upp i samband med sin teori.173 Men detta är långt ifrån hela lösningen. Intensiv 

religiös upplevelse förekommer inte endast i situationer av kris, likväl som mystik inte 

alltid handlar om visioner eller andra intensiva religiösa uppenbarelser. I definitionen av 

mystik som används i detta arbete utgår denna ifrån definitionen av en mystik upplevelse 

eller erfarenhet vilket kan vid en första anblick göra tolkningen som följer något svår att 

acceptera. Vad som är viktigt att ständigt påminna sig om är komplexiteten kring 

definitioner på begreppet mystik.  

 Att se definitionen som definition av vision till exempel, gör att det skulle vara 

betydligt svårare att finna mystika kopplingar i Ekelöfs dikter. Han skriver inte visioner, 

eller auditioner. Men mystik är också det inre umgänget med en högre verklighet. Det är 

ett inre gudsumgänge eller ett umgänge med någon högre verklighet som Ekelöf i 

tolkningen visar prov på. Hur han med hjälp av inspiration (som kan ses som yttre stimuli, 

vilket är fallet för Ekelöf) går in i en händelse, ett moment – ett umgänge med någon 

högre verklighet som resulterar i ”en djup känsla av enhet och ett intryck av att denna 

erfarenhet ligger på ett annat plan än det vanliga, alldagliga”174 vilket yttrar sig i dikterna 

han sedan skriver ner. 

 Med den förståelsen av mystik ger den tolkningen som förs ovan en tydlig bild av 

mystika yttringar i Gunnar Ekelöfs dikter. I den bemärkelsen kan Ekelöf ses som en 

mystiker. Att sedan diskutera Ekelöfs religiösa liv eller tillhörighet till en religiös 

tradition blir en helt annan diskussion, i viss mening en fråga som inte är relevant till 

uppsatsens syfte. Vad som dock går att säga är att Ekelöf anser sig själv vara religiös, 

                                                 
173 Geels 2001: 222 
174 Ur definitionen på mystik upplevelse (1.7 Definitioner). Geels & Wikström 2012: 238. 
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dock ej tillhörande något traditionellt trossystem. Hur som helst, är syftet inte att kartlägga 

Ekelöfs egen religiositet – utan syftet är att se huruvida hans dikter kan ses som mystik 

och hur vi i så fall kan se detta, förstå och förklara det utifrån de teorier som framkommer 

i den inledande undersökningen och jämförelsen av Söderblom, Sundén och Geels. 

 Frågeställningen för uppsatsen som ställs inledningsvis besvaras således i 

tolkningen. Det går att hitta mystika yttringar i dikterna, det går att förklara dem med 

hjälp av de teorier som ligger till hands och det går att förstå dem med teorierna till hjälp 

och mystikens psykologi. Geels teori ger den bredaste förklaringen. Och efter en 

psykologisk, religionspsykologisk med stöd av allmänpsykologiska tankar, framträder en 

tydlig bild av Gunnar Ekelöf som mystiker. Hans dikter, resultatet av hans tankar och 

erfarenheter, blir även de - yttringar av mystik i den form Ekelöf erfar densamma.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att se vad i Ekelöfs poesi som har mystik karaktär och hur vi kan 

förstå och tolka den. Efter en undersökning gjorts på tre religionspsykologer, Nathan 

Söderblom, Hjalmar Sundén och Antoon Geels - kartlades deras teorier kring mystikens 

psykologi. Dessa jämfördes sedan samt värderades, tolkades och användes i en analys 

och tolkning av Gunnar Ekelöfs dikter ur hans tre diktsamlingar som utgör Dīwāntrilogin. 

I den tolkningen som görs framgår det att Ekelöfs dikter har mystika yttringar och en 

alltigenom mystik karaktär sett till vilka teorier som använts, vad som kan ha legat till 

grund för hans dikter och hur han har skrivit dem. 

 Hela arbetet och tolkningen i synnerhet är av en religionsvetenskaplig karaktär 

relaterad till den inledande undersökningen av teorier och en ständig påminnelse är 

nödvändig att denna tolkning bara är en tolkning. En sådan tolkning har dock dels ett 

värde i att skapa diskussion kring alternativa tolkningar av mystik samt poesi och dels ett 

vetenskapligt värde i hur teorier av det slag som förekommer i arbetet kan användas vid 

tolkande av mystika yttringar. 

 

 

Framtida forskning 

Fortsatt forskning efter detta arbete går att föra i olika riktningar. Att se närmare på Ekelöf 

och hans dikter för att avgöra om flera yttringar av mystik förekommer vore intressant, 

även på de diktsamlingar som tillsynes inte är inspirerade av bysantinskt historia och 

ikonkonst, något som arbetet antyder. Även skapandet i all form som yttring av ett inre 

umgänge med en högre verklighet vore intressant att vidare utforska. Poesi som konst är 

ofta ett studium för litteraturvetare men torde ha ett religionspsykologiskt värde. 

 Det som gör detta arbete intressant är att Ekelöf inte är en etablerad mystiker eller 

religiös utövare men ändå visar tecken på mystika yttringar i sina dikter. Att analysera 

och tolka dikter av dessa slag kan ge en viktig inblick i mystikens psykologi utanför dess 

vanliga användningsområde.  

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C4%ABw%C4%81ntrilogin
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