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Abstract 

This paper sets out to investigate if there are any common factors between the childhood 

and religious perception with the Swedish poet Gunnar Ekelöf and if so, which are they 

and how can they be explained? To help in this understanding and explanation, theoretical 

pieces from psychoanalysis, egopsychology and the personality model are used as tools 

of interpretation. Psychoanalysis comes foremost from Freud, egopsychology from his 

successors and the personality model (swe. personlighetsmodellen) from the Swedish 

scientist in psychology of religion Antoon Geels.  

 While looking at the biographical background, archives and poetry of Gunnar 

Ekelöf, these common factors becomes clear and with the aid of theory they are explained 

and understood. The results are discussed and put in context to prior research.  
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Introduktion 

Bakgrund 

Våren 2017 skrev jag en uppsats med titeln En religionspsykologisk studie av poeten och 

mystikern Gunnar Ekelöf där jag studerade Gunnar Ekelöf samt några av hans dikter. De 

diktsamlingar som stod främst i fokus kom ur Dīwāntrilogin och i analysen användes tre 

olika teorier. Dessa tre var Nathan Söderbloms mystikdistinktion, Hjalmar Sundéns 

rollteori och Antoon Geels personlighetsmodell. När arbetet var avslutat drogs slutsatsen 

att Geels personlighetsmodell var den som hade störst vetenskaplig förankring och på ett 

så brett sätt som möjligt täckte in flera psykologiska variabler och gav en inkluderande 

förklaring och analys av hela människan. Söderbloms och Sundéns teorier var antingen 

inte vetenskapligt förankrade eller så gav de inte en tillfredsställande analys av mer än de 

mystika erfarenheterna i sig. I Framtida forskning skrev jag då:1  

 

…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 

bysantinsk historia och ikonkonst, något som arbetet antyder.  

 

Detta inspirerade till aktuellt arbete, men med mindre fokus på just mystik och ett 

ökat fokus på religiös uppfattning. Hur ser Ekelöfs religiositet ut? Och varför ser den ut 

som den gör? Resultatet av detta, förutsatt att det lyckas, ger ett tvärvetenskapligt värde. 

Dels ger det ytterligare förklaringar och förståelser av Gunnar Ekelöf som poet och 

människa, dels visar det på ett psykologiskt verktyg att förklara en individs religiositet 

och dessutom ger det ett religionsvetenskapligt värde i tolkning och förståelse av religiös 

uppfattning och religionspsykologi.  

Gunnar Ekelöfs poesi har tidigare stått i fokus i studier av mystik. Uppfattningarna 

har gått isär och medan vissa (där ibland jag själv i och med tidigare arbeten)2 menar att 

Ekelöf helt klar var mystiker medan andra tar starkt avstånd ifrån den benämningen. Även 

religion är ett omdiskuterat ämne i Ekelöfforskningen och det är där jag hoppas med 

denna uppsats att göra ett tillägg. 

                                                 

1 Wahlström (2017): 51 

2 Wahlström 2017 

https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C4%ABw%C4%81ntrilogin
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Poesi är konst, men också ett sätt att yttra sig. Religion är beskriven i ord och text 

men då det är ett mycket subjektivt, ambivalent och i många fall orationellt fenomen är 

det svårt att uttrycka religiös uppfattning i rationella ord. Här kan poesin erbjuda ett 

alternativ. Poesin kan hjälpa poeten att sätta ord på bilder, känslor och upplevelser som 

är svårt att uttrycka på ett vanligt sätt. 

Som ovan nämnt framkom under arbetet från 2017 att Geels presenterade den bäst 

lämpade teorin kring mystik. Geels personlighetsmodell ”hör hemma inom 

egopsykologin, som bygger på Freuds strukturella syn på personligheten såsom bestående 

av id (detet), ego (jaget) och superego (överjaget).”3 Denna teori, personlighetsmodellen, 

kommer vara en del-teori som används i detta arbete, men egopsykologi kommer att spela 

en stor roll. Då personlighetsmodellen, som bygger på egopsykologi, behandlar mystika 

erfarenheter krävs ett komplement för att se till hela människan för att kunna presentera 

en analys som täcker hela individen, inklusive mystiken men inte endast mystiken. Och 

därför blir egospsykologin viktig. 

Geels har under 2017 själv publicerat en artikel i ämnet, men en mycket begränsad 

sådan och ett djupgående arbete som ser på Ekelöf och religion (inklusive mystik) med 

hjälp av bland annat personlighetsmodellen anser jag saknas och har ett stort värde för 

Ekelöfforskningen.  

Då personlighetsmodellen kommer från egopsykologin kan den sistnämnda ses som 

en ”huvudteori” med personlighetsmodellen som ”extrateori” och ett mer specificerat 

verktyg för att behandla just mystiken. Egopsykologi är i sig en gren inom psykoanalysen 

och därför kommer de teoretiska bitarna även därifrån. Det kan ses som en teoretisk 

pyramid, där den ena bygger på den andra och därför förekommer delar ur samtliga teorier 

för att användas som en helhet (en hel pyramid).  

Personlighetsmodellen bygger på egopsykologi som i sin tur bygger på 

psykoanalysen. Psykoanalysen utgör därav grunden i pyramiden, följt av egopsykologi 

med personlighetsmodellen som toppen av denna teoretiska (fiktiva) pyramid. 

 

 

 

 

                                                 

3 Geels 1989: 213 
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Begrepp, termer och definitioner 

Egopsykologi (även jagpsykologi) – Psykologiguiden beskriver egopsykologi följande:4  

 

Namn på en riktning inom psykoanalysen… Enligt jagpsykologerna har jaget och 

dess funktioner i normala fall ett eget utvecklingsförlopp, till största delen oberoende 

av driftlivets utveckling. Freud hade i stället uppfattningen att driftlivet (detet) skulle 

bringa individen i fördärvet och att det som ett skydd utvecklades ett jag ur detet, 

medan överjaget enligt Freud kommer till genom införlivande av omvärldens normer 

i den egna personen. Jagpsykologerna kom mer än Freud att inrikta sig på analys av 

jagets funktioner, speciellt försvarsmekanismerna… I strid med Sigmund Freuds 

determinism (uppfattningen att allt är bestämt av orsakskedjor) tillskrev de jaget 

förmågan att på rationella grunder analysera situationer och att utforma rationella 

motiv för människors agerande. 

 

Som här framkommer är egopsykologi en ”riktning inom psykoanalysen” och därför 

kommer även psykoanalys att spela en roll i arbetet. Litteratur som behandlar dessa två 

teorier används tillsammans för att skapa en helhet. Dessa två, egopsykologi och 

psykoanalys, behandlas närmare under teoridelen. 

 

Personlighetsmodellen – En teoretisk modell som används vid förklaring och förståelse 

av mystika upplevelser, presenterad av Antoon Geels. Även personlighetsmodellen 

presenteras närmare i teoridelen. 

 

Mystik – Den definition av mystik som används i arbetet är den samma som användes i 

arbetet från 2017 som föregår detta arbete. I det arbetet skrev jag följande:5 

 

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

inte kan fastställas. Tor Andræ6 (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.7 William Ralph 

                                                 

4 http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=jagpsykologi 

5 Wahlström (2017): 2 

6 Svensk religionshistoriker, präst och biskop 

7 Geels 1989: 21–22 
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Inge8 (1860–1954) skrev i sin bok Christian Mysticism (1899) ”No word in our 

language – not even Socialism – has been employed more loosely than Mysticism”9 

vilket uppmärksammats av såväl Andræ i inledningen till hans definitionsförsök10 

som i Geels bok Skapande Mystik (1989) inför samma uppdrag.11 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) 12:  

 

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.  

 

Denna problematik som gäller kring definitioner på mystik är än idag högst aktuell, något 

som även visades i föregående arbete. Dock visade det sig att Geels definition på mystik 

erfarenhet var en tillfredställande definition att utgå ifrån. Den fångar in mycket av den 

ambivalens och subjektivitet som ofta förekommer om inte utgör mystik erfarenhet. 

Främst därför kommer samma inställning intas i detta arbete. Sedan passar det särskilt 

bra att Geels definition blir grundläggande i tolkningen av mystik då det är Geels teori 

(personlighetsmodellen) som utgör en stor del av den teoretiska grunden i arbetet.  

Dessa två, definition och teori, bör samspela på ett produktivt sätt då båda är av 

Geels framtagna. Definitionen bör dock inte ses som ett fastslagande eller låsande av 

mystik då det som ovan nämnt är allt för abstrakt och subjektivt för att låsas fast som än 

det ena än det andra. 

 

                                                 

8 Engelsk författare, präst och professor 

9 Inge 1899: 3 

10 Andræ 1923: 11 

11 Geels 1989: 21 

12 Geels & Wikström 2012: 238 
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Disposition 

Efter bakgrunden och begrepp presenteras nu syftet med uppsatsen och dess 

frågeställningar som ska besvaras. Material och metod följer därpå vilka ämnar ge en klar 

bild av hur denna uppsats är skriven samt vilket material som tillgåtts.  

 Sedan följer den viktiga teoridelen som givits särskilt stort utrymme i arbetet och 

som utgör det fundament som resterande text bygger från och speglas emot. Under 

tidigare forskning presenteras ett urval av Ekelöfforskning som bidragit till detta arbete 

och som ofta refereras till inom densamma.  

 Undersökningen, som kommer därnäst, har fokus på två teman: barndom och 

religiositet. Här granskas olika källor såväl om Ekelöf som av Ekelöf. Källorna redovisas 

i texten samt under material och metod. En relevant men inte allt för långdragen 

presentation av barndom och religiositet redovisas för att sedan analyseras, kopplas 

samman och diskuteras i kommande avsnitt; Analys och diskussion. 

 Avslutningsvis presenteras slutsatsen av arbetet, de resultat som framkommit samt 

hur framtida forskning utefter detta arbete kan föras.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga delar av Gunnar Ekelöfs religiösa uppfattning med 

hjälp av psykoanalytiska teorier, egopsykologi och personlighetsmodellen. Arbetet ämnar 

undersöka samband mellan Ekelöfs barndom och religiositet samt förklara dessa med stöd 

av de tidigare nämnda teorierna. Dessutom kommer dikter och texter som Ekelöf skrivit 

att analyseras för att se på hur barndom och religiositet yttrar sig i hans konstnärskap.  

 

Frågeställningar 

• Går det att se samband mellan Ekelöfs religiositet och barndom och hur 

ser dessa i så fall ut? 

• Hur kan egopsykologi (i samspel med psykoanalys och 

personlighetsmodellen) användas för att förklara och förstå Ekelöfs 

barndom, religiositet och poesi? 
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Material 

Materialet i denna uppsats består uteslutande av textkällor. Litteratur utgör en stor del.  

 För material kring Ekelöf till undersökningen har dels biografier använts samt den 

postumt utgivna självbiografin. Men främst hans egna texter i form av dikter, personliga 

dokument (publicerade i biografier eller separat) och anteckningar/anteckningsböcker så 

som Cahier I. Material ur Ekelöfarkivet har också inkluderats. Fem pärmar ur arkivet har 

bearbetats och relevant material presenteras i arbetet. I arkiven finns ett 

skilsmässoprotokoll från den process Ekelöfs mor inledde i ett försök att skilja sig från 

Ekelöfs far. Detta protokoll innehåller många vittnesmål som på ett mycket färgstarkt sätt 

beskriver de förhållanden som rådde i familjen under Ekelöfs första levnadsår och har 

varit till stor nytta för arbetets undersökning. 

 Dessutom har tidiga manuskript av vissa dikter analyserats och tagits med i arbetet 

samt anteckningar som Ekelöf gjorde i sina skolböcker, vilka finns bevarade i form av 

kopior.  
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Metod 

Arbetet utgörs av en religionspsykologisk analys av en poet och hans poesi. Med stöd av 

allmänpsykologisk teori, psykoanalys (egopsykologi), förklaras religiös uppfattning. Vid 

användandet av en etablerad och väl testad teori ges en bredare förklaring med mer 

vetenskaplig grund än användandet av en smalare strikt religionspsykologisk teori.  

  Det finns ett stort värde i en analys av detta slag dels inom religionsvetenskap, men 

också inom psykologi och litteraturvetenskap. En ökad förståelse inom samtliga 

discipliner erbjuds och endast med kombinerade studieobjekt och metoder inkluderas 

flera ämnen. En studie av en religiös gestalt med religionsvetenskaplig metod och teori 

genererar endast ett religionsvetenskapligt värde, medan om teori och metod inkluderar 

andra discipliner (som psykologi och litteraturvetenskap i detta fall), genereras även ett 

värde inom dessa tillagda områden.  

 Efter att syfte, frågeställningar och teoridelen utarbetats påbörjades arbetet. Först 

gjordes undersökningen, analysen av Ekelöf och sedan analysen av poesin. I 

undersökningen fokuserades på barndomen då denna var av särskild relevans för såväl 

arbetet som teorierna. Ekelöfs egna upplevelser, minnen och känslor kring barndomen 

och föräldrarna sattes i kombination med vittnesmål från den skilsmässoprocess som 

föräldrarna påbörjade men som senare lades ner.  

 Analysen av först Ekelöf sedan hans poesi sattes i kontext med undersökningen och 

teorierna på ett produktivt sätt. Urvalet av dikter gjordes med hänsyn till utrymme och 

relevans, från olika diktsamlingar. Detta för att se hur teman som granskas förekom i 

Ekelöfs diktande från tidiga år och framåt.  

 Diskussionen möjliggjorde sammankoppling mellan undersökning och tidigare 

forskning, analyserna belyser sambandet mellan undersökning och teori. Tillsammans 

besvarar de syfte och frågeställningar vilket presenteras i slutsatsen.  

 Grunden för arbetet gjordes med metoden content analysis13 (innehållsanalys) 

vilket innebär att olika textkällor, poesi i detta fall samt biografiskt material, analyserades 

med målet att hitta en mening bakom texterna. Innehållsanalys är en mycket lämplig 

metod för detta arbete då den tillåter ett hermeneutiskt analyserande som går bortom 

texten och ser till ”latent” innehåll snarare än ”manifesterat” innehåll.14 I detta arbete gav 

                                                 

13 Stausberg & Engler 2014: 109 

14 Stausberg & Engler 2014: 109 
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detta möjligheten att se på de poetiska texterna med biografiskt material och teori i åtanke 

och synliggöra mening och betydelse i texterna som annars inte syns vid en direkt läsning. 

 Även dokumentanalys användes som metod. Dels då uppsatsen är en 

litteraturstudie, men främst sett till de dokument som framkom från Ekelöfarkivet. Vid 

dokumentanalyser är det viktigt att alltid ha i åtanke vem som skrivit dokumentet, i vilket 

syfte och till vem det riktar sig.15 Motiv och mål var extra viktigt att tänka på vid analysen 

av protokollet från skilsmässoprocessen mellan Ekelöfs föräldrar, där vittnesmål bör ses 

som partiska och hänsyn bör tas till dåtidens framställningar av dokument likt dessa.  

 Innehållsanalys, dokumentanalys och en psykoanalytisk tillämpning på biografiskt 

och poetiskt material samspelar på ett mycket produktivt sätt. Där den ena metoden såväl 

möjliggör som förstärker den andra. Psykoanalytisk metod på personer, baserat endast på 

litterära källor har varit vanligt förekommande, särskilt under psykoanalysens storhetstid, 

men förekommer även idag. Dessa är dock endast möjliga då ett rikligt biografiskt 

material finns tillgängligt och, anser jag, där någon form av yttringar av omedvetet 

innehåll går att finna. Det förklarar även varför många av de tidigare studierna där en 

litteraturbaserad psykoanalys genomförs på exempelvis konstnärer då konst av olika slag 

anses vara representationer av omedvetet innehåll. 

 Att förklara och förstå inom religionspsykologi innebär mer än bara förklaringar 

och förståelser av enskilda individer. Målet bör alltid vara att upptäcka vad som anses 

vara mänskligt snarare än individuellt. Religionspsykologi, precis som allmänpsykologi 

skulle ha ett väldigt minskat värde om fokus låg på enskilda individer. Istället bör sådant 

som rör flera, om inte alla, människor ligga i fokus och aktualiseras eller demonstreras 

genom studier av enskilda individer. Vilket även denna uppsats ämnar visa på. 

 Målet är att undersöka uppbyggnaden av religiös uppfattning med hjälp av 

ovanstående metoder och nedanstående teorier. Resultatet bör sedan vara anpassningsbart 

för att göra samma studie på andra människor än Gunnar Ekelöf. Och det bör även till 

viss del vara tillämpningsbart på mänsklighet snarare än människa, alltså att resultatet 

visar på något som i olika stor utsträckning rör alla människor och inte enbart vid 

anpassning en enskild person.  

   

 

                                                 

15 Stausberg & Engler 2014: 152 
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Teori 

Psykoanalys och Egopsykologi 

Då egopsykologi är en inriktning inom psykoanalysen, förklaras psykoanalysen först. 

Charles Brenner skrev om Psykoanalysens grunder 1997. I boken ges en överskådlig och 

förklarande bild av psykoanalysens teoretiska uppbyggnad. Brenner lyfter tidigt i boken 

fram teorin om ”psykisk determinism”16. Denna princip innebär att ingenting i psyket 

sker slumpvis, utan ”varje psykiskt skeende bestäms av de skeenden som föregick det.”17 

 Psyket delas inom psykoanalysen upp i olika strukturer där detet, jaget ochöverjaget 

är centrala för hela psykoanalysens teoribildning. Brenner förklarar dessa tre:18  

 

”För att få en ungefärlig orientering… kan vi säga att detet omfattar den psykiska 

representationen av drifterna, jaget de funktioner som har med individens relationer till 

omvärlden att göra och överjaget moralbegreppen och idealen.” 

 

Vidare anses psyket vara uppdelat i medvetet och omedvetet. Om något är omedvetet för 

en individ kan det för individen själv framstå som att en diskontinuitet förekommer i dess 

psyke eller liv. ”När en tanke, en känsla, tillfällig glömska, ett patologiskt symtom tycks 

utan sammanhang med vad som tidigare skett i psyket, beror detta på att den eller det är 

kausalt förknippad med en omedveten snarare än en medveten psykisk process.”19 Att 

finna sambanden mellan dessa osammanhängande fenomen och de omedvetna 

processerna bakom dem leder till att diskontinuiteten upphör och ”orsakskedjan” blir klar, 

en procedur som ger en vetenskaplig psykologisk förklaring på olika tidigare okända, 

eller omedvetna företeelser.  

 Freud, mannen bakom psykoanalysen, lade även stor vikt vid drömmar. Drömmar 

kan visa på omedvetna psykiska processer eller drifter som i medvetet tillstånd är 

bortträngda eller på annat sätt omedvetna för drömmaren. 

 Egopsykologin är som ovan nämnt en inriktning inom psykoanalysen. Dessa två 

samverkar snarare än motverkar varandra och att dra upp linjer mellan dem blir både 

felaktigt och kontraproduktivt. Tillsammans utgör de dock en mycket omfattande och 

                                                 

16 Brenner 1997: 12 

17 Brenner 1997: 12 

18 Brenner 1997: 41 

19 Brenner 1997: 13–14 
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vetenskapligt prövad teori och fungerar som ett utmärkt verktyg för att förklara och förstå 

individer och psykologiska företeelser. Det finns tre ämnen som dels är viktiga inom 

dessa teorier men främst viktiga för detta arbete och kommer därför presenteras mer i 

detalj nu. 

Jaget (Egot) 

Som ovan nämnt menade Freud och senare hans efterföljare att främst tre strukturer av 

psyket var av största vikt – detet, jaget och överjaget. Här kommer nu jaget att presenteras 

närmare. Det är just jaget som egopsykologin handlar om och bygger sin teori kring. 

Jagets funktion är bland annat som Brenner nämnde att förhålla sig till individens 

omgivning, men också att skydda sig detet och dess drifter.20 

 Skyddet, eller försvaret, som jaget använder är centralt för såväl psykoanalys som 

egopsykologin och är avgörande i det teoretiska arbetet med en individs psykiska status. 

Anna Freud skrev i Jaget och dess försvarsmekanismer om just detta och hennes arbete 

är ett av de viktigaste inom egopsykologin och ger en utförlig beskrivning av hur jagets 

försvar påverkar en individ och i många fall avgör dess psykiska välmående. 

 I boken presenteras en lista över de ”väl kända och utförligt beskrivna 

försvarsmetoder” som jaget har att tillgå:21 

 

1. Bortträngning 

2. Regression 

3. Reaktionsbildning 

4. Isolering 

5. Annullering 

6. Projektion 

7. Introjektion 

8. Vändning mot den egna personen 

9. Vändning till motsatsen 

10. Sublimering eller förskjutning av driftmålet 

Dessa har sedan kommit att utökas och i personlighetsmodellen som presenteras nedan 

framkommer försvarsmetoder som tillämpas vid exempelvis visioner. Men vi stannar vid 

                                                 

20 Freud 1983: 17 

21 Freud 1983: 46 
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dessa metoder. Två av dessa kommer att förklaras mer i detalj då de är av särskild vikt att 

fullt ut förstås i detta arbete. 

 Bortträngning är en sedan länge omdiskuterad och etablerad metod att värja sig 

emot något som för individen anses ångestfullt eller olämpligt. Inom psykoanalysen och 

egopsykologin kan detta fenomen uppstå av flera olika skäl. Detet, som består av drifter, 

kan till exempel ge yttringar av en drift som för individen är oacceptabel att bejaka eller 

ens kännas vid, så som hat mot någon närstående eller rent av motsatsen – sexuell 

attraktion eller begär till ens förälder.22 Det kan också handla om ett trauma som för 

individen är outhärdligt att bära med sig. Då är bortträngningen en metod som jaget 

använder sig av för att skydda såväl jaget som individen från denna drift eller trauma och 

tränger bort det ur individens medvetna. 

 Detta betyder inte att driften eller traumat helt försvinner, utan att det hamnar i 

individens omedvetna och blir i viss utsträckning latent. Det finns fortfarande kvar hos 

individen och även omedvetet innehåll kan komma att påverka individen på olika sätt. 

Genom psykoanalys arbetar psykoanalytiker och patient med att finna sådant bortträngt 

”material” i det omedvetna och bearbeta detta för att det inte ska påverka patienten genom 

exempelvis ångest, neuroser eller oförklarligt beteende eller agerande. 

 Det bortträngda materialet blir som sagt en del av det omedvetna och det omedvetna 

är av särskild vikt i drömmar och även i konst och litteratur. Mer om detta nedan. 

 Projektion är en annan för detta arbete viktig försvarsmekanism. Då en drift 

påverkar en individ eller en i omgivningen psykiskt belastande företeelse, kan jaget få 

individen att projicera dess egna belastning eller tillkortakommanden på en annan individ 

eller ett yttre objekt. Det kan till exempel handla om en individ som känner hat gentemot 

modern och projicerar hatet emot en annan person eller känner sig själv mindervärdig 

men tränger bort dessa känslor och projicerar mindervärdeskomplexet på en annan 

person. Även objekt kan bli mottagare av projicering och känslor av hat, kärlek eller vad 

som än förekommer – projiceras mot ett objekt som på något vis hos individen har en 

medveten eller omedveten koppling till den egentliga personen som ger upphov till 

känslorna (individen själv eller någon i dess närhet). 

                                                 

22 Detta är särskilt viktigt och diskuteras flitigt inom psykoanalys och egopsykologi och diskuteras närmare 

nedan under oidipuskomplexet. 
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Olika personer eller objekt kan ha olika grader av ”psykisk energi”23 som diskuteras inom 

psykoanalysen. Därför kan ett objekt, tillexempel ett objekt som är direkt kopplat till en 

individs fader som personen har trauman eller drifter av/emot, besitta en hög grad av 

psykisk energi och därför användas mer (psykologiskt) naturligt av personen att projicera 

känslor på gällande just fadern. Det kan också vara objekt eller personer som har en för 

individen omedveten koppling till ursprunget av känslorna. 

 De ovan listade tio försvarsmetoderna är dock bara några, mer fastställda, metoder 

som jaget har att tillgå som försvar. Men egentligen tar jaget till vilka medel som helst 

för att försvara sig emot detet eller sin omgivning. Det kan också handla om ändrad 

perception eller verklighetsförvanskning, fantasier eller visioner, bortträngning inte bara 

av drifter eller omgivningens påtryck – utan bortträngning av verkligheten eller 

omgivningen i sig. ”Jaget när det behövs kan ta, och tar, alla normala 

jagbildningsprocesser och jag funktioner i användning och försvar.”24 

 

Oidipuskomplexet 

Nu kommer oidipuskomplexet att presenteras. Vilket i fallet med Gunnar Ekelöf är väl 

omdiskuterat om än inte alltid i psykoanalytiska termer. Denna teori, skapad av Freud, 

behandlar perioden ca två och ett halvt till sex års ålder (även kallad oidipalfasen) och är 

av avgörande betydelse för såväl ”normal” som ”patologisk psykisk utveckling.”25  

 

Ganska tidigt upptäckte Freud att det regelbundet i hans neurotiska patienters omedvetna liv 

fanns fantasier om incest med föräldern av motsatt kön… Under 1900-talets första tio eller 

femton år blev det klart att oidipuskomplexet inte var karakteristiskt bara för neurotikers 

omedvetna liv utan att det också förekom hos normala människor. I själva verket är 

förekomsten av dessa barndomsönskningar, och de konflikter som de ger upphov till, en 

erfarenhet som delas av hela människosläktet… Förutom insikten att oidipuskomplexet är 

universellt utökades förståelsen av de oidipala önskningarna under 1900-talets första tjugo år 

genom att man inkluderade det som först kallades de inverterade eller negativa 

oidipalönskningarna, dvs. fantasier om incest med föräldern av samma kön och mordiska 

önskningar gentemot föräldern av motsatta könet…26 

                                                 

23 Brenner 1997: 26–27 

24 Brenner 1997: 79 

25 Brenner 1997: 102 

26 Brenner 1997: 103 
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Detta är alltså oidipuskomplexet, starka drifter att ”eliminera” den ene föräldern för att ta 

dennes plats i ett incestuöst förhållande med den andre föräldern. Dessa drifter och tankar 

kring dem, ligger i individens omedvetna men kan då jaget inte på ett lyckat sätt lyckas 

försvara sig emot drifterna, lysa igenom och ge upphov till känslor och beteenden 

förknippade med oidipalönskningarna. 

 Vad som spelar in i dessa omedvetna fantasier, är dels jaget och dess försvar och 

dels överjaget som utvecklas under barndomen och framåt. Överjaget står för 

moralbegreppen och idealen som ovan nämnt, och ju mer utvecklat det blir desto tydligare 

blir de oidipala önskningarnas omoraliska natur. Jaget försvarar sig då mer och mer emot 

oidipalönskningarna och ju äldre en individ blir, förtrycks fantasierna mer och mer. Men 

de finns kvar i det omedvetna, särskilt om denna fas innebar ett trauma för individen.  

 ”Det barn vars oidipalfantasier varit särskilt våldsamma och destruktiva kommer 

att ha en starkare skuldkänsla än ett barn vars fantasier varit mindre destruktiva.”27 Och 

även andra aspekter av personens liv styrs av hur oidipalfasen utspelades. 

 Oidipalfasen kan fortgå under relativt behärskade former, även om det måste 

understrykas att intensiteten och passionen är enorm,28 men formar ändå en individ och 

avgör i många fall hur personen utvecklas.  

 

De ursprungliga oidipala fantasierna trängs bort men i medvetandet kvarstår förklädda 

versioner av dem som barndomens välbekanta dagdrömmar, och de fortsätter att utöva viktigt 

inflytande på nästan alla aspekter av psykiskt liv, på den vuxna sexualitetens form och objekt, 

på den skapande, konstnärliga, yrkesmässiga eller på annat sätt sublimerade aktiviteten, på 

karaktärsbildningen och på de neurotiska symtom som individen kanske utvecklar.29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27 Brenner 1997: 114 

28 Brenner 1997: 104 

29 Brenner 1997: 108 
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Personlighetsmodellen 

Denna teori, en personlighetsmodell för att ”analysera visionära erfarenheter och andra 

mystika upplevelser”30, presenteras av Geels ibland annat Förvandlande ögonblick 

(2001). Den ”hör hemma inom egopsykologin” och Geels har presenterat den vid flertalet 

tillfällen och anser den vara den mest ”heltäckande”31 modell han lyckats finna. Geels 

påpekar att Freud själv inte fäste någon större blick kring just egot, utan ansåg det stå i 

detet tjänst, men att senare psykoanalytiker (med egopsykologiskt lagda i spetsen) 

kommit att utveckla synen på egot och gett det större vikt och roll. Något som sedan länge 

är formulerat av bland annat Mark Epstein.32 

 Utvecklingen av psykoanalysen med egots mer framträdande egenskaper, menar 

Geels, innebär ett implementerande av både kognitiv psykologi och socialpsykologi samt 

att personlighetsmodellen också inkluderar ”utvecklingen inom objektrelationsteorin”33. 

Detta ger såväl egopsykologin som personlighetsmodellen ett högre värde än den tidiga 

psykoanalysen då fler discipliner inom psykologin inkluderas vilket både ger en bredare 

grund samt ett bredare användningsområde.  

 

Egots uppbyggnad 

Efter introduktionen av egopsykologin ovan krävs för denna teori en vidare utveckling av 

egot och Geels presenterar i sin modell en ingående förklaring till egots olika strukturer 

och substrukturer, vilka kommer återges här. Först bör dock Geels bidrag till teorin, hans 

viktiga pusselbit, som han ständigt återkommer till och betonar. Denna pusselbit är 

”homeostas”34. Med detta begrepp menar Geels att psyket, egot i synnerhet, ständigt 

strävar efter jämvikt eller homeostas. Egots samtliga strukturer och funktioner arbetar 

dynamiskt, ständigt och samtidigt för att uppnå just homeostas.  

 Detta är möjligen något nytt i form av begrepp, men tanken att egots funktioner 

samverkar och arbetar parallellt för att uppnå balans är en sedan länge etablerad teori 

inom egopsykologin. Heinz Hartmann talade om egots uppgift att återgå till ett 

                                                 

30 Geels 2001: 213 

31 Geels 2001: 213 

32 Se Epstein 1988: 63, Epstein introduceras närmare nedan. 

33 Geels 2001: 213 

34 Geels 2001: 214 
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“equilibrium”35 redan 1939 och egopsykologin har länge påpekat att psykets och/eller 

egots mål är balans, jämvikt eller ”equilibrium”. Homeostas bör ses som synonymt med 

”equilibrium” eller jämvikt och vad Geels tillför som nytt är dels sammanställningen och 

presentationen av modellen samt att equilibrium/homeostas kan uppnås via intensiva 

religiösa upplevelser.36  

 Åter till egots strukturer, substrukturer och funktioner. Geels bygger följande på 

Mark Epsteins37 artikel The Deconstruction of the self: Ego and “Egolessness” in 

Buddhist Insight Meditation (1988). Epstein menar att egot består av funktionella och 

representationella aspekter. ”Med hjälp av de sistnämnda konstruerar individen en 

differentierad syn på sig själv och omvärlden, dvs. objekt- och självrepresentationer; med 

hjälp av de förstnämnda regleras olika inom- och utompsykiska relationer.”38 Här är det 

viktigt att tillägga att Epstein i sin tur bygger detta på redan formulerade teorier från 

tidigare psykoanalytiker och egopsykologiska företrädare som Freud, Nunberg, 

Hartmann och Rothstein.39 

 Geels förklarar sedan Epsteins uppdelning av dessa funktionella och 

representationella aspekter, där de funktionella delas upp ytterligare i adaptiva, defensiva, 

medlande och syntetiska funktioner.40 Vilket Epstein illustrerar med följande 

illustration:41 

                                                 

35 Se Hartmann 1961. 

36 I enighet med Geels själv i konversation från 9/11 2017. 

37 Amerikansk psykoterapeut och författare. 

38 Geels 2001: 213 

39 Epstein 1988: 63 

40 Geels 2001: 213–214 

41 Epstein 1988: 63 
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En illustration, som dels på ett tydligt sätt visar den uppdelning av aspekterna som Epstein 

presenterar och som Geels sedan återger men också som visar att flera av dessa teorier är 

redan framtagna av olika teoretiker (vars namn presenteras inom parenteserna i 

illustrationen).  

 Geels presenterar sedan dessa funktioner var för sig men påpekar vikten av 

samverkan och homeostas. Vad Epstein ovan kallar ”reality ego” kallar Geels egots 

”adaptiva funktioner”, vilket kan vara något missvisande då ”Adaptation” endast är en av 

de begrepp som Hartmann presenterar i Ego Psychology and the Problem of Adaptation 

(1961)42. Geels inkluderar dock i presentationen även de andra i illustrationen nämnda 

delarna. Kort kan sägas att dessa adaptiva funktionerna möjliggör för människan en 

anpassning till sin omgivning. Och ett viktigt tillägg som Hartmann tillför hos egot är 

dess ”konfliktfria sfär”43 som han menar finns i kontrast mot egots ständiga strid med 

”detets drifter, överjagets normer och värderingar samt omgivningens krav.”44 

 Vidare till egots defensiva funktioner, främst framtagna av Anna Freud. Dessa har 

diskuterats ingående ovan. Vad som kan ytterligare betonas är att ”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 

                                                 

42 Originalet utgivet redan 1939, sedan översatt och nyutgiven 1958, 1961. 

43 Hartmann 1961: 3–21 

44 Geels 2001: 214 
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försvarsmekanismer: de förfalskar verkligheten och de aktiveras på ett för individen 

omedvetet sätt.”45 

 De medlande funktionerna går tillbaka till Freud själv. Egot som ”övervakare” eller 

”den som kontrollerar drifterna”, och dess medlande roll mellan detet och överjaget eller 

detet och omvärlden.46 Detimpulsernas inverkan och yttringar avtar i takt med att egot 

utvecklas, försvarsmekanismerna förfinas och på så sätt försvarar sig egot mer effektivt 

emot såväl detets impulser och drifter, något som redan omnämnts ovan i presentationen 

av egopsykologin och utvecklingen under oidipalfasen. 

 Sist av de funktionella aspekterna presenteras de syntetiska funktionerna, som 

Geels även kallar de integrerande funktionerna. Dessa ”är av central betydelse för att 

förstå de religiösa visionerna”47 enligt Geels. Inledande refererar Geels till Hartmann som 

flyktigt talar om dessa syntetiska funktioner och kallar det ”a specific organ of 

equilibrium at the disposal of the person.”48 Geels menar att dessa funktioner tillhör ”de 

stora landvinningarna i den postfreudianska psykoanalysen.”49 Dessa funktioner reglerar 

dels relationerna till omgivningen och dels relationerna inom psyket. Till skillnad mot de 

medlande funktionerna, reglerar (i stället för medlar) alltså de syntetiska funktionerna de 

ovan nämna relationerna. Medan Geels inledningsvis refererar till Hartmann påtalar han 

även Nunberg som samtida med Hartmann arbetade med egots funktioner. Nunberg har 

närmare specificerat de syntetiska funktionerna, vilket visas i Epsteins illustration ovan, 

och Geels påtalar detta och lyfter fram att den syntetiska funktionen ”assimilerar 

främmande element och till och med förenar motsatser samt sätter igång mental 

produktivitet.”50 Den sammansmälter, förenar och ”istället för att ödsla energi på 

konflikter utför den egentligen bara en sak – fusionen.”51 Geels beskriver Nunbergs 

specificering av de syntetiska funktionerna som ”knapphändiga” och sammanfattar dem 

med begreppen ”assimilation, simplifikation, generalisation” och ”unifikation”.52 Och 

                                                 

45 Geels 2001: 215 

46 Geels 2001: 215 

47 Geels 2001: 215 

48 Hartmann 1961: 39 

49 Geels 2001: 215 

50 Geels 2001: 216 

51 Geels 2001: 216 

52 Geels 2001: 216 
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återigen, med referat till Nunberg, påtalas att ”den syntetiska funktionen [liksom alla 

funktionella aspekter]53 kan använda sig av vilka som helst psykiska processer för att 

åstadkomma det den är till för: jämvikt, ordning, balans.”54 

 För att sedan skifta fokus till de representationella aspekterna, är en övergång från 

Geels Förvandlande ögonblick (2001) till Den religiösa människan (2014) nödvändig då 

texten i den förstnämnda boken tappat ord och blir delvis osammanhängande. Det bör 

dock påpekas att en viss otydlighet förekommer även i den senare av texterna, men den 

texten är begriplig om än med viss förvirring kring Rothstein/Rizzuto samt begreppen 

jaget och egot. Detta förklaras mer ingående nedan.  

 Geels skriver hur teoretikern Arnold Rothstein menar att de representationella 

funktionerna delas upp i själv- och objektrepresentationer (vilket även framgår i 

illustrationen ovan) och att dessa agerar i ”ständigt skiftande tillstånd av integration.”55 

Dessa representationella funktioner står i nära kontakt med en människas minnesbilder, 

och använder minnet för att koda, bearbeta och lagra de intryck människan upplever för 

att sedan återanvändas i vissa, relaterade till minnesbilderna, situationer. Och 

”slutprodukten” av denna process kallas representation.56 

 I och med detta stycke presenterar Geels en kommentar av en annan teoretiker, Ana-

Maria Rizzuto,57 men detta skapar viss förvirring då detta citat inte är avsett att 

kommentera Rothstein, utan kognitionspsykologen Jerome Bruner – som i Rizzutos bok 

citeras och som Rizzuto sedan kommenterar.58 Ämnet är objektrepresentationer och 

minnets funktion, vilket gör det i Geels text relevant men då detta inte påtalas uppstår viss 

förvirring i Geels framställning. Det Geels vill lyfta fram ur Rizzutos text rör just 

minnesbilder och dess roll i syntetiska funktionernas representation. Rizzuto skriver: 

“The memory is not of an isolated event, it is the result of the synthetic function of the 

ego organizing a multitude of memorial experiences. The final synthetic result of that 

most active process is a highly significant representation for the needs of a particular 

                                                 

53 Min not. 

54 Geels 2001: 216 

55 Geels & Wikström 2012: 196 

56 Geels & Wikström 2012: 196 

57 Geels & Wikström 2012: 196 

58 Rizzuto 1979: 56 
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moment.”59 Objekt innebär både ting och personer, framhåller Geels, och menar att 

objektrepresentationerna är till för att “upprätthålla en livsduglig självrepresentation.”60 

Han citerar sedan Rizzuto igen när hon konstaterar att ”the entire representational process 

is at the service of making us psychologically viable people in the real world.”61 

 Sedan följer en något komplicerad framställning av terminologin inom 

psykoanalysen, nämligen den om jaget kontra egot. Geels skriver:62 

 

I denna inre föreställningsvärld konstrueras med tiden även en själv- eller jagrepresentation. 

’Jaget’ ska alltså inte förväxlas med ’egot’, utan det är en komponent i en sammansatt 

egostruktur. Jaget beskrivs som ’självrepresentationen som handlande subjekt’ och det 

utvecklas ur egots kontinuerliga upplevelse av sig självt. Människans utvecklingsprocess 

kännetecknas av ökad differentiering och integration… Under denna process konstrueras 

fortlöpande ett handlande ’jag’ i relationen till andra substrukturer i egosystemet. Detta 

innebär att det inte bara finns ett ’jag’, utan en mångfald jagrepresentationer som aktualiseras 

i skiftande situationer… 

 

Här är viktigt att skilja på termerna jaget och egot. Egot är den mer korrekta termen att 

använda men jaget används ofta synonymt. Då jaget som ovan citerade text visar spelar 

en annan roll inom egot uppstår lätt förvirring. Geels belyser detta om än något sent i sin 

framställning av personlighetsmodellen. I och med detta är framställningen av egots 

uppbyggnad avslutad och Geels går vidare i förklaringen av personlighetsmodellen. 

 

Mentala bilder  

Mentala bilder har fått stort utrymme inom den allmänna psykologin, men inte allt för 

stort intresse för dessa har förekommit inom religionspsykologin. Detta ställer sig Geels 

fundersam till då han menar att mentala bilder bör vara ”av stor betydelse för studiet av 

den religiösa upplevelsen.”63 Tekniker som visualisering, isolering, koncentration och 

vissa typer av bön, menar Geels förekommer inom många religiösa traditioner och främjar 

                                                 

59 Rizzuto 1979: 56 

60 Geels & Wikström 2012: 196 

61 Rizzuto 1979: 55 

62 Geels & Wikström 2012: 197 

63 Geels & Wikström 2012: 197–198 
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framkomsten av mentala bilder. Men han visar även på att såväl ett minskat som ökat 

”stimuliflöde kan leda till uppkomsten av mentala bilder.”64 

 Isolering i kombination med monotont stimuli så som ljud har i en studie som Geels 

belyser visat ge en markant ökning av mentala bilder med intensitet som sträcker sig till 

hallucinationer.65 Geels går sedan vidare med att visa hur psykodynamiska faktorer och 

behovsfaktorer påverkar de mentala bilderna. Detta för oss in på Freuds uppdelning av 

primär- och sekundärprocess. Primärprocessen tillhör det för- och omedvetna och agerar 

som ett ”språk” för dessa grader av psyket, sekundärprocessen är medveten och mer 

logisk, eftertänksam och verklighetsorienterad.66 

 Primärprocessen är aktiv vid drömmande och Freud utvecklade en omfattande teori 

kring hur primärprocessens språk i drömmar kan tolkas för att på så sätt lyfta fram 

psykiskt innehåll som tidigare endast funnits i det omedvetna. Men även mentala bilder 

och hallucinationer yttrar sig i primärprocessens form, ofta med symboler, vilket Freud 

själv kallade primärprocessens ordförråd.67 

 För att sammanfatta detta i kortast möjliga form; Yttre eller inre stimuli, såväl som 

en total avsaknad av stimuli genererar en ökning av mentala bilder i form av allt från 

otydliga symboler eller bilder till klara hallucinationer. Dessa framställs inom 

primärprocessen och är därför högst otydliga och svårbegripliga. Primärprocessens språk 

består av symboler och bilderna eller hallucinationerna använder detta primärprocessens 

språk för att förmedla något som ligger i individens för- eller omedvetna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

64 Geels & Wikström 2012: 198–199 

65 Geels & Wikström 2012: 199 

66 Geels & Wikström 2012: 200 

67 Geels & Wikström 2012: 200–201 
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Silvano Arieti – Tertiärprocessen, konkretisering och visioner 

Utöver primär- och sekundärprocessen ansluter Geels till Silvano Arietis teori om en 

tredje process – tertiärprocessen. Denna menar Arieti ”ska täcka den ’magiska syntesen’ 

av primär- och sekundärprocessen” och agera ”språngbräda för kreativiteten.”68 

Tertiärprocessen ”blandar det rationella med det irrationella” och ”integrerar det kreativa 

sinnet… med normala logiska processer.”69 Arieti ger en ”fyllig beskrivning av olika 

primärprocessaktiviteter och hur de som tertiärprocess kommer till uttryck i konst, poesi, 

vetenskap och religion.”70 

 Arieti tar i sin analys av primärprocesser upp paleologiskt tänkande, vilket har tre 

”karaktäristiska drag”. Dessa är ”identifikation grundad på likhet, förändrad relation 

mellan ett ord och dess betydelse och konkretisering eller perceptualisering av tankar eller 

föreställningar.” 71 Geels fäster särskild vikt vid det sistnämnda då detta har särskilt stor 

betydelse för visioner. Konkretisering är en kognitiv process, vanligt förekommande vid 

schizofreni, som innebär ”en partiell regression till nivåer som ligger lägre i den 

perceptuella-kognitiva hierarkin.”72 Detta innebär att abstrakta känslor eller förnimmelser 

blir konkreta. Ett exempel illustrerar detta, en patient som upplevde att hans hustru 

”förgiftade hans liv” ledde via konkretiserings- eller perceptualiseringsprocesser fram till 

övertygelsen att hustrun förgiftade mannens mat.73 

 Processerna är dock inte begränsade till schizofreni, utan förekommer frekvent i 

drömmar hos alla människor. Processerna är också vanligt förekommande hos 

exempelvis poeter, enligt Arieti, men att processernas ändamål då är estetiska. Här går 

Geels in på den del av Arietis teori som behandlar religiösa hallucinationer, visioner. 

”Perceptualisering av en föreställning är det mest karaktäristiska för hallucinationer.”74 

Arieti hävdar att religiösa hallucinationer inte innebär att individen som haft visionen 

lider av schizofreni, utan att dessa skiljer sig från de schizofrena hallucinationerna. Geels, 

i enighet med Arieti, förklarar att primärprocessen agerar stöd åt sekundärprocessen och 
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de tankar, bilder och ord som sekundärprocessen tagit del av, bekräftas av 

primärprocessen i form av till exempel visioner. ”Följden är att mystikern drivs till 

handling – att verkställa det budskap som mottagits i visionen.”75 

 Geels avslutar med att peka på likheter mellan Arietis teori och Hanscarl Leuners 

teorier (där den sistnämna inte tas upp i denna redovisning) så som att emotionell stress 

spelar stor roll i framkallandet av mentala bilder, perceptualisering och i detta fall – 

visioner.  

 Detta får avsluta presentationen av personlighetsmodellen. Vad som framgår tydligt 

är dels att den står i direktkontakt med psykoanalysen (egopsykologi i synnerhet) samt att 

Geels valt att fokusera ingående på hur alla dessa teorier tillsammans utgör ett omfattande 

verktyg för att förstå visioner i synnerhet och mystik i allmänhet. Titeln på det kapitel 

som förklarar personlighetsmodellen i Den religiösa människan (2012) heter 

Egopsykologi och religiös erfarenhet. Vad som framgår är att egopsykologi är en mycket 

applicerbar, hållbar och med hjälp av tillkommande teorier en mycket bred teori för att 

analysera och tolka religiösa upplevelser. 

 Alla de ovan redovisade teorierna, med samlingsnamnen psykoanalys, 

egopsykologi och personlighetsmodellen kommer användas i symbios i detta arbete. 

Förhoppningen efter denna teoretiska framställning är att sambandet mellan dessa tre, hur 

de bygger på varandra och går in i varandra, ska blivit tydligt och att detta rättfärdigar 

implementerandet av samtliga teorier i arbetet med Ekelöf. 
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Teori i kontext med konst och litteratur 

Sambandet mellan psykoanalys och konst/litteratur är påtagligt och teoretiskt 

genomarbetat av flera teoretiker. Charles Brenner skriver:76  

 

Sambandet mellan fantasi och litterärt skapande är påtagligt. Det var välkänt och ofta påvisat 

långt före psykoanalysens tillkomst. Sedan psykoanalysen väl hade kommit till, var det just 

fantasilivet som tidigt blev föremål för ingående studium, eftersom det verkade som om 

neurotiska symtom hade samband med fantasin. Psykoanalytikernas uppmärksamhet 

inriktades därför både på de nattliga fantasierna, det vill säga drömmarna, och på 

dagdrömmarna. Det är de senare som här speciellt intresserar oss, eftersom de så påtagligt 

har med litterärt skapande att göra. Eftersom både neuros och litterärt skapande är besläktade 

med dagdrömmar, försökte Freud (1908a) studera sambandet för att kasta ljus över vissa 

aspekter av det litterära skapandet. Alltsedan hans pionjärarbete har det blivit fullt klart att 

samma omedvetna driftönskningar och konflikter som spelar så stor roll för drömmar och 

dagdrömmar också ligger bakom det litterära skapandet. Det vill säga författaren gestaltar 

sina dagdrömmar, sina fantasier, i en form som han hoppas skall vara intressant – i vidaste 

bemärkelse njutbar – för andra människor… Allt som kan sägas om dagdrömmarnas natur 

och funktion, allt som man vet om deras psykologi bör vara av intresse då det gäller att förstå 

också det litterära skapandet. Dagdrömmarna har vanligen med ouppfyllda önskningar att 

göra… Om det är någonting man väldigt gärna vill ha och om man har tid för dagdrömmar, 

kommer man att drömma om att ens behov är tillfredsställda och ens önskningar uppfyllda… 

Omedvetna önskningar utgör också ett viktigt upphov till dagdrömmar… Många av 

barndomens driftönskningar förblir alltid mer eller mindre otillfredsställda, driver alltid 

individen mer eller mindre starkt att försöka tillfredsställa dem, även om individen själv är 

omedveten om deras existens, inte vet vad det är han önskar uppnå och tillfredsställa. 

Dagdrömmen är ett sätt att uppnå ett visst mått av tillfredsställelse. 

 

Brenner går så långt som att säga att ”hur konstnärligt en författare än må förkläda själva 

faktum, hur raffinerat han än må uttrycka sig, och framför allt vad han än medvetet anser 

syftet vara med sitt verk, är det alltid sina omedvetna önskningar, det vill säga sina 

dagdrömmar, han presenterar för sina läsare. Som människa kan han inte göra någonting 

annat.”77 

Cecilia Sjöholm tar också upp detta samband med stöd av flera olika teoretiker. Hur 

poesi är yttringar av bland annat det omedvetna. ”Å ena sidan manifesterar verken poetens 
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intentioner, å den andra fångar poeten det osägbara: naturen, det omedvetna eller det 

oändliga.”78 Med stöd av Freud och hans essä om Leonardo da Vinci förklaras att:79  

 

Den generösa naturen har gett konstnären förmågan att i sitt skapande ge uttryck för sina 

hemligaste, för honom själv förborgade själsimpulser. Och detta skapande överväldigar 

andra, för konstnären själv anonyma personer, utan att dessa själva kan säga, varför de blir 

gripna… Enligt Freud sublimeras den sexuella driften till socialt värderade handlingar som 

konst och vetenskap. Hos Freud tar sig sublimeringen uttryck i ett tvång att grubbla, tänka 

och forska… som överför lusten och behovet av förlösning på skapande verksamheter. 

 

Hon uppmärksammar också filosofen och psykoanalytikern Julia Kristeva som, även hon, 

bygger på Freuds idéer om psykoanalys och konstnärskap.  

 

”Det som Freud kallar för drömmens infantila kärna, de visuella rester som bearbetas i 

drömmen, bearbetas enligt Kristeva också i det poetiska språket… Genom Freud finner 

Kristeva det sätt på vilket det poetiska språket kan beskrivas psykoanalytiskt: den 

omformande process som gör drömmen visuell liknas vid den omformande process som 

skapar det poetiska språket.”80 

 

Arieti talar som ovan nämns om mentala bilder (imagery) och konkretisering, men också 

om vad Arieti själv kallar endocepter (endocepts). Dessa kan förklaras som abstrakta 

förnimmelser och kallas även amorphous cognition. Arieti skriver:81 

 

…amorphous cognition, a kind of cognition that occurs without representation – that is, 

without being expressed in images, words, thoughts, or actions of any kind. Since it remains 

an internal, private occurrence, I have called its specific function the endocept (from the 

Greek endo, inside), to distinguish it from the concept, a mature form of cognition that can 

be expressed to other people by the person who experiences or produces it. The endocept has 

also been referred to by other authors as nonverbal, unconscious, or preconscious cognition… 

The endocept goes beyond the cognitive stage of the image, but inasmuch as it does not 

reproduce anything similar to perceptions, it is not easily recognizable… Nor can it be 

transformed into a verbal expression; it remains at a preverbal level… The content of an 
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endocept can be communicated to other people only when it is translated into expressions 

belonging to other levels: for instance, into words, music, drawings, and so forth. 

 

Dessa förekommer enligt Arieti hos alla människor men kan i estetikers fall utvecklas till 

exempelvis poesi. De uttrycks inte i ord eller bild, de härstammar från primärprocessen 

och kan endast, som ovan citat visar, vidareförmedlas via konstnärliga arbeten. Kreativa 

individer, menar Arieti, har en tillsynes speciell tillgång till primärprocessen på samma 

sätt som den som drömmer eller schizofrena personer. Men drömmaren kan sällan återge 

en dröm i sitt ursprung (viss tolkning och bearbetning förekommer alltid) och den 

schizofrena personen kan inte koordinera dessa tankar, bilder eller endocepter med 

verkligheten och på ett produktivt sätt presentera dem.82 Den kreativa däremot har dels 

en speciell tillgång till den (primärprocessen) och redskapen för att skapa något av 

innehållet.  

 

 

Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare och aktuell forskning kring Gunnar Ekelöf. Tre avhandlingar 

nämns särskilt samt en nyss utkommen bok med stort värde för arbetet. 

Ekelöfforskningen är mycket utbredd och omfattande och fler källor kommer att 

användas i arbetet men av olika anledningar presenteras följande mer ingående.  

 

Ann Lundvall – Gunnar Ekelöfs konstsyn 

2009 utkom Ann Lundvalls avhandling Till det omöjligas konst bekänner jag mig. 

Gunnar Ekelöfs konstsyn. Denna litteraturvetenskapliga avhandling är uppdelad i två 

block. Först undersöker och analyserar Lundvall Gunnar Ekelöfs konstsyn genom att dels 

reda ut olika begrepp som är relevanta, för att sedan se på den konstkritik och essäer, 

anteckningar och andra texter där Ekelöfs konstsyn ger sig tillkänna. Utöver litteratur som 

material och källa har Lundvall även besökt Ekelöfarkivet i Uppsala och tagit del av 

personliga dokument. Lundvall konstaterar inledande att Ekelöf har en ”interartiell” 

konstsyn, alltså en syn där alla konstarter är likställda och går in i varandra. Måleri, poesi, 
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musik, litteratur, skulpterande – alla dessa hör ihop och är konst på samma villkor. En 

tanke som Lundvall visar härstammar från antiken.83 

Samspelet mellan olika konstarter menar Lundvall är centralt i Ekelöfs konstsyn, 

något som Ekelöf själv ger uttryck åt även i sitt eget författarskap84, men också i sin 

konstsyn gentemot andra konstnärer.85 Vidare menar Lundvall att Ekelöf inte främst 

arbetat med ekfraser, en term som hon visar har en komplicerad och kontroversiell 

forskningsdiskussion bakom sig. Istället arbetar Ekelöf mycket med vad hon (efter Peter 

Wagners teori)86 säger ”ikonotexter”.87  

I block två går Lundvall så vidare till sina analyser av Ekelöfs dikter. Hon har valt 

ut ett antal dikter och tolkar och analyserar dessa på ett särskilt sätt. Något som är viktigt 

för Lundvall är texterna ska analyseras och tolkas separat från Ekelöf själv. Hon skriver: 

”Vad gäller författarens intentioner har de befunnit sig i bakgrunden när jag genomfört 

analysen, även om hänsyn tagits till och respekt visats gentemot dessa. Det är inte 

författaren som ska styra tolkningen av en text, utan texten själv.”88 

Starkt fokus ligger på genusperspektiv i samtliga tolkningar men Lundvall bygger 

även vidare på begreppen från block ett, interartiell, ikonotext och ekfras. Hon har valt 

dikter där det finns konstverk som har (eller kan ha) spelat en stor roll i skapelsemomentet 

av dikten. Exempel är dikten Samothrake där skulpturen Nike från Samothrake ses som 

inspirationskonstverk89 eller dikterna Triptyk där Eric Grates konstverk troligen agerat 

inspirationskällor.90 

Analyserna och tolkningarna av dikterna såväl som undersökningen av Ekelöfs 

konstsyn är ständigt kopplad till och i jämförelse med tidigare Ekelöfforskning och 

Lundvall drar i många fall slutsatser som opponerar mot eller åtminstone ger alternativ 

till tidigare forskning. 
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I sin slutdiskussion betonar Lundvall återigen att dikterna tolkas utan relation till Ekelöf 

själv: ”Poeten (tillika kritikern) Gunnar Ekelöf har inte tillåtits styra mitt 

avhandlingsarbete, hans verk har däremot fått göra det.”91 

Sett till första blocket där Ekelöfs konstsyn, främst i sin roll som konstkritiker, 

presenteras tidigare forskning, undersökningen Lundvall själv har gjort samt utredning av 

olika litteraturvetenskapliga begrepp. Angående ”ekfraser” anser jag att det finns 

definitioner som skulle göra många av Ekelöfs dikter, både bland de som analyseras i 

avhandlingen och många andra av hans dikter, till ekfraser. Ett exempel är Hans Lunds 

definition som presenteras:92 

 

”Litterär ekfras”: ”De flesta definitioner slår fast att ekfrasen är en litterär genre eller 

subgenre som beskriver eller tolkar bildkonstverket i ord.” Men, skriver Lund vidare, det är 

”sällan frågan om att beskriva bilden i sin helhet och för dess skull, att gestalta verbalt enligt 

retorikens enargeia, att ’reproducera’ bilden i verbal form. Den ekfrastiska texten pekar ut 

enstaka element i bilden (semantisk fokusering), samtidigt som den adderar element som inte 

direkt kan iakttagas i bildframställningen (semantisk expansion). 

 

Detta stämmer väl överens med flera av Ekelöfs dikter, något som Lundvall själv visar på 

i sin avhandling men väljer att tilldela andra termer (ikonotext). Ekelöfs interartiella 

synsätt är helt korrekt. Det krävs inte mycket forskning för att klargöra att konstarter 

samspelar och är jämlika för Ekelöf, här tillför Lundvall möjligtvis terminologi men inte 

nya rön (vilket vad jag kan se inte heller är målet kring just detta). 

Sen till tolkningen och analyserna av dikterna. Här anser jag att Ann Lundvall är 

något tvetydig. Ekelöfs dikter ämnas analyseras och tolkas som separerade från poeten – 

samtidigt som Ekelöfs egna tankar stundom vävs in och tas med i analyserna. Lundvall 

för resonemang och tolkning kring främst genus och problematiserar kring förhållandet 

till konstverket Nike från Samothrake. I slutet av analysen skriver sedan Lundvall att 

Ekelöf själv har i ett brev svarat på vad han menar med dikten och vill förmedla. Lundvall 

skriver då att ”mycket tyder på att” de inspirationskällor Ekelöf berättar om ”finns med i 

den skapande processen… vilket Ekelöf kommenterar… och dessutom vittnar om i ett 

brev 1967.”93 
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Lundvall blandar Ekelöfs intentioner med ett starkt avståndstagande av Ekelöfs 

intentioner. Ibland finns även denna tvetydighet hos Ekelöf själv, men Lundvall sätter in 

båda dessa motpoler i samma text och avhandling. Här tappar Lundvall tråden anser jag. 

På flertalet ställen påpekas det att dikten är en del av poeten94, men sedan bortses detta 

ifrån. Och vidare på andra ställen påpekas det att dikten efter sin tillkomst inte längre är 

en del av poeten.95  

Båda sidor kan ge upphov till forskning, att tolka dikter fristående från poeten eller 

att tolka dem med hjälp av poeten – men den otydlighet och de dubbla budskap som 

Lundvall ger, anser jag gör resultatet till ingetdera vilket gör att analyserna tappar tyngd.  

Personligen anser jag att poeten är essentiell för dikten, en dikt utan dess poet blir 

bara en tom text som sedan fylls med andras mening. Alla dikter är öppna för tolkning av 

läsaren, men detta betyder inte att författarintentionerna är meningslösa eller oviktiga. 

Dikten är en den av poeten som poeten lever vidare igenom, detta anser jag är det fina 

med poesi men också med all konst. Da Vinci kommer alltid leva vidare genom (bland 

annat) Mona Lisa, Bellman genom (bland annat) sina visor och Ekelöf genom (bland 

annat) sina dikter. Utan konstnärsintentionerna skulle alla dessa ”bara” vara fina bilder, 

bra visor och fina ord.  

Lundvalls avhandling har ett värde i denna uppsats genom att beskriva Ekelöfs 

konstsyn, bidra med en väl utarbetad terminologi samt ge alternativa tolkningar av 

Ekelöfs poesi. Även materialet kommer som Lundvall arbetat med har i många fall stort 

intresse även i detta arbete och kommer nu bli lättare att hitta i det omfattande Ekelöf-

arkivet då Lundvall nämner vilka dokument hon har arbetat med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

94 Lundvall 2009: 45, 274 

95 Lundvall 2009: 260 



 

29 

 

Anders Olsson – Ekelöfs nej 

Denna omfattande bok har blivit en av de viktigaste inom Ekelöfforskningen och skrevs 

av Olsson i början av 80-talet. Olssons egna ord om boken lyder som följer:96 

 

Denna bok vill vara prismatisk, den söker helheten genom en följd av perspektivväxlingar. 

Den öppnar boksidan genom att föra in noter, kommentarer, teckningar och bilder. Boken 

blir en labyrint för ögat, ett Ekelöfskt landskap att överblicka, genomkorsa, kanske gå vilse 

i. En labyrint med respekt för det som inte restlöst kan uttömmas i argumentets form, utan att 

därmed texten upphör att argumentera, att följa en eller flera trådar.  

 

I boken behandlar Olsson olika symboler och perspektiv av Ekelöfs diktande och liv. Han 

fyller den med olika anteckningar eller kommentarer av såväl Ekelöf som andra individer 

och med mängder av noter blir boken två böcker i en, som Olsson på ett estetiskt 

tilltalande sätt presenterar parallella med varandra. 

 Ett många gånger psykoanalytiskt (i olika grad) förhållningssätt tillämpas och 

Ekelöfs bakgrund och livsomständigheter står i diskussion som förklaring till många av 

de i dikterna analyserade symbolerna och innebörder. Olsson betonar särskilt Ekelöfs 

hållning till olika filosofiska inriktningar så som dualismens vara eller icke vara.  

 De olika teman och symboler som behandlas är, för att nämna några, intimitet, 

ljuset, blicken, drömmen och groteskerna. Och Olsson hänvisar såväl till dikter som till 

Ekelöfs livssyn och livsvillkor. Jungfrugestalten och förhållandet till modern blir av 

särskild vikt i detta arbete men många andra avsnitt och stycken bär ett stort värde för 

kommande arbete.  

 Sjukdom och alkoholism är begrepp som Olsson väljer att inte skriva om97 vilket i 

Olssons arbete fungerar bra men som ändå är av vikt i målet att få en helhetsbild av 

Ekelöf. Olsson har också använt sig av material ur Ekelöfarkivet och har även granskat 

andra relevanta dokument så som vittnesmål vid skilsmässan mellan Ekelöfs far och mor. 

Dessa är av stort värde för kommande arbete och kommer att omnämnas senare. 

 Även mystik och transcendens behandlas i boken, mer om detta följer i kommande 

avsnitt. 
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Cecilia Sjöholm – Föreställningar om det omedvetna 

I denna avhandling utgiven 1996 presenterar Cecilia Sjöholm hur det omedvetna tolkas 

och yttras av Stagnelius, Ekelöf och Norén. För detta arbete har endast de avsnitt och 

texter som rör Ekelöf granskats. Sjöholm betraktar Ekelöf genom Freud och surrealismen, 

vilka hon anser spelar en avgörande roll för Ekelöf, såväl som för förståelsen av honom. 

 Förutom Freud, stödjer Sjöholm sina argument mot teoretiker som Schelling, Hegel 

och Kristeva (där den sistnämna presenterats närmare ovan).  

 Det omedvetna är vad som är centralt i Sjöholms undersökning och drömmen får 

därför stort utrymme. Drömmar, inklusive dagdrömmar, förklaras stå i direkt kontakt med 

det omedvetna samt att även konsten (poesin) är yttringar och arena för det omedvetna. 

 Mystiken omnämns och Ekelöfs förhållande till tidigare mystiker såväl som egen 

mysticism diskuteras i korthet. Surrealismen och Ekelöf analyseras mer ingående, vilket 

inte tas upp närmare i detta arbete.  

 Cahier I får spela en stor roll som material, men även andra källor används så som 

texter utgivna av Ekelöf samt dokument ur Ekelöfarkivet. Även om psykoanalysen spelar 

en stor roll i Sjöholms avhandling, skiljer sig boken mycket från detta arbete. Dels är 

olika delar av psykoanalysen i fokus, dels är Sjöholms avhandling litteraturvetenskaplig 

men den har ändå haft en betydande roll som material för denna uppsats, något som bör 

framkomma i avsnittet Teori i kontext med konst och litteratur.  
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Jag skriver till dig från ett avlägset land… 

Denna bok utkom 2017 och får i arbetet representera aktuell forskning. Boken tillkom 

efter ett samarbete mellan Ekelöfsällskapet, Sigtunastiftelsen och Delblancsällskapet som 

anordnade ett seminarium där mystik hos Ekelöf och Delblanc var tema. Lars Ahlbom 

och Karin Levander är redaktörer för boken som innehåller artiklar från flera olika 

författare, däribland Antoon Geels.  

 Dels att boken är så pass aktuell, dels att temat i boken är detsamma som denna 

uppsats och dels att Antoon Geels har bidragit med en artikel gör boken mycket relevant 

och betydelsefull för detta arbete. Geels står för mycket viktiga inslag i uppsatsen dels 

med definitionen av mystik erfarenhet och så med personlighetsmodellen inom den 

teoretiska delen. 

 Vad som däremot framkommer i boken och även i samtal med Geels som hölls över 

telefon i oktober 2017, är att tolkningarna i boken och i detta arbete skiljer sig från 

varandra. Detta behandlas mer ingående senare i arbetet. 

 Då boken utgörs av olika artiklar från olika författare om olika författare gör att den 

blir svår att utvärdera i helhet. Några av artiklarna i boken är av värde för denna uppsats 

medan några andra helt saknar relevans eller värde för syftet med detta arbete. Något som 

även framgår i boken är att författarna till de olika artiklarna sinsemellan skiljer sig i sina 

slutsatser och diskussioner.  

 Vissa menar på att Ekelöf inte är mystiker medan andra ser mystiken som ett 

självklart fenomen hos Ekelöf. Lars Ahlbom skriver i sin artikel att mystik av olika slag 

finns i Ekelöfs poesi98 samt att mystiken i vissa situationer blir en utväg eller tillflykt för 

Ekelöf.99 Medan exempelvis Bo Gustavsson anser sig osäker på om Ekelöf är mystiker100 

och Bo Utas menar att Ekelöfs tidigare diktsamlingar inte alls visar på inflytande från 

mystiken.101 

 Hur som bidrar boken med mycket relevant material och kommer att diskuteras mer 

ingående i undersökningen. Vid refererande till de olika texterna anges i texten vilken 

författare som står bakom materialet medan det i noterna anges redaktörerna för boken. 
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Undersökning  

I undersökningen kommer två områden att få särskilt utrymme, dessa är barndomen och 

religiositeten hos Gunnar Ekelöf. En omfattande biografisk genomgång är inte möjlig då 

detta skulle kräva alldeles för stort utrymme. För mer ingående biografi hänvisas därför 

till Carl Olov Sommars bok Gunnar Ekelöf från 1989.  

 Materialet som legat till grund för undersökningen är dels ovan nämnda biografi 

samt övrig litteratur av och om Gunnar Ekelöf, men också dokument ur Ekelöfarkivet som 

finns på Carolina Rediviva i Uppsala. De områden som valts är de mest centrala för detta 

arbete då teorierna till stor del handlar om psykiska processer som kommer från 

barndomen samt ämnet för uppsatsen – religiositeten, mystiken och livsåskådningen hos 

Gunnar Ekelöf.  

   

 

Barndom 

Den 15 september 1907 fick bankiren Gerhard Ekelöf och hans hustru Valborg Ekelöf 

(född von Hedenberg) en son som de gav namnet Bengt Gunnar Ekelöf. Familjen hade 

det väl ställt och de bodde vid Gunnars födelse i Stockholm.  

 Fadern stod Gunnar mycket nära. Han var absolutist, allvarsam, arbetsam och led 

sedan slutet av 1800-talet av syfilis.102 Modern var elegant och förnäm och då maken 

hade en lättsam inställning till uppfostran, åtog hon sig en större roll i Gunnars uppfostran 

bestående av disciplinering, bestraffningar och tillrättavisningar.103 Även om uppgifterna 

kring föräldrarnas roller i Gunnars tidiga år går isär något, är det tydligt att en djup 

oenighet rådde mellan herr och fru Ekelöf. Gunnar favoriserade sin far som i sin tur tog 

sin sons parti gentemot modern. En ”sammansvärjning” dem emellan beskrivs i Sommars 

biografi som att de ”konspirerade mot hustrun-modern”.104 

 Två källor kommer här att spela störst roll i beskrivningen av Ekelöfs barndom, dels 

de brev från Gunnar till (främst) modern som finns återgivna bland annat i En 

självbiografi (2007) samt ett viktigt dokument ur Ekelöfarkivet – ett protokoll över 

skilsmässomålet mellan föräldrarna från 1915. Detta dokument återger vittnesmål över 
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hur familjesituationen såg ut hos familjen Ekelöf. Fru Ekelöf ansökte om skilsmässa i 

början av 1915, en skilsmässa som kom att avslås. Dokumentet som vittnar om denna 

process blev för Gunnar Ekelöf först känt efter moderns bortgång. 

 Även i skilsmässoprotokollet avges skilda vittnesmål om herr och fru Ekelöfs 

karaktärer. Vad som går att se är dock att till skillnad mot många andra källor var Herr 

Ekelöf inte ensidigt god. Det framstår i mycket litteratur samt från Gunnar Ekelöfs egen 

utsago som att fadern var god och modern var ond. Detta är dock inte den bild som målas 

upp i skilsmässoprotokollet, utan flera vittnen anser fadern vara aggressiv, ondsint och 

högst olämplig som vårdnadshavare. Gerda Stjernberg, ”inackorderad i familjen” mellan 

1909–1912, vittnar:105  

 

Herr Ekelöf har ett häftigt humör och kan tid och ofta brusa upp för så gott som ingenting. 

Han är till ytterlighet nervös… I hemmet gick denna klandersjuka i allmänhet ut över hustrun. 

Även i andra personers närvaro har han ofta fällt nedsättande omdömen om hustrun… Jag 

har även av gemensamma bekanta erfarit att han inför dessa yttrat sig i hög grad nedsättande 

om fru Ekelöf och försökt övertala dem om att hon vore en dålig menniska… Makarnas enda 

barn, gossen Gunnar, skämde fadern bort på ett i mitt tycke rent upprörande sätt. Han fick 

sin vilja fram i allting, och när sedan, helt naturligt, de obehagliga följderna av denna 

uppfostringstaktik visade sig, sköts skulden på fru Ekelöf, som därjämte då alltid fick i 

uppdrag att ta hand om och straffa gossen. Följden blev att barnet vände sig från modern och 

höll sig till fadern, till påtaglig glädje för den senare, och naturlig sorg för den förra.  

 

Läkaren Inez Laurell berättar i vittnesmål om hur hon träffat makarna Ekelöf på 

Lillegårdens Konvalescenthem för barn, där då femårige Gunnar vistades. Gunnar kände 

sig då ledsen och visade på ”tecken till hemlängtan”106. Fadern gav efter för Gunnar och 

lämnade modern ”maktlös” i hennes försök att ge Gunnar en ”sansad och klok 

omvårdnad”. Läkarens slutomdöme löd: ”Modern vida lämpligare som uppfostrare…”107 

 Även läkaren Harald Fröderström intygar att herr Ekelöf, som mottagit dennes 

läkarvård sedan slutet av 1914, inte är ”lämplig som barnuppfostrare”. Dessa vittnesmål 

bestrider dock herr Ekelöf. Han menar på att Stjernbergs vittnesmål ”är tydligen färglagt 

av personlig ovänskap mot mig.” Och att en läkare, efter endast ett kort möte kan uttala 

                                                 

105 G. Ekelöf 1c, 6. E: 71–72 

106 G. Ekelöf 1c, 6. E: 73 

107 G. Ekelöf 1c, 6. E: 73 
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sig så starkt om hans olämplighet som barnuppfostrare, gör honom mycket häpen. Han 

försvarar sedan sitt beslut att ta med Gunnar hem från konvalescenthemmet då sonen var 

”förtvivlad öfver att vara skild från de sina” och menar på att detta inte borde ligga honom 

”till last”.108 

 Därpå följer vittnesmål som ger en helt annan bild av förhållandet i hemmet. 

Makarna Alderin, bekanta till paret Ekelöf, beskriver herr Ekelöf som en mycket god man 

och avslutar sitt vittnesmål följande:109  

 

Förhållandet dem emellan [herr Ekelöf och sonen Gunnar] var det allra bästa. Gunnars 

uppfostran av modern eller fadern har flera gånger varit på tal i samtal mellan Ekelöf och oss 

under sista tiden, och äro vi övertygade om, såväl att fadern är fullt lämplig och kompetent 

att omhänderha ledningen av sonens uppfostran, som att han kommer att ägna trägna 

omsorger åt, att sonen erhåller en god uppfostran. 

 

Ester Jonsson och Lotten Hammarström, barnjungfru och kokerska hos Ekelöf lämnar i 

sin tur ett vittnesmål som höjer herr Ekelöf väldigt och lägger eventuell skuld på 

hustrun:110 

 

Bankir Ekelöf var mycket snäll mot fru Ekelöf och gav i allo efter för hennes önskningar. 

Hennes uppträdande mot honom var däremot allt annat än vänligt. Bankir Ekelöf är allvarligt 

religiös under det att fru Ekelöf fäster mindre vikt vid religiösa tick och är av ett mera 

världsligt sinnelag. Han ville leva stilla och lugnt i hemmet, då däremot hon var mera begiven 

på sällskapslif, resor och nöjen utomhus… Han föreföll visserligen något nervös, men har 

städse för oss framstått som en ovanligt god människa… Beträffande sonen Gunnar, kunna 

vi intyga att modern ganska litet sysselsatte sig med honom och ej tycktes synnerligen bry 

sig om honom. Fadern däremot ägnade sig mycket åt barnet, som syntes vara betydligt mera 

fäst vid honom än vid modern… Såvidt vi kunna bedöma, anse vi absolut att bankir Ekelöf 

är bättre skickad än fru Ekelöf att ha hand om och uppfostra gossen och om hon yrkar på att 

ha gossen hos sig, tro vi att det huvudsakligen är av den anledning att hon därigenom vet sig 

tillfoga Bankir Ekelöf den största sorg som kan träffa honom. 

 

                                                 

108 G. Ekelöf 1c, 6. E: 74–75 

109 G. Ekelöf 1c, 6. E: 79 

110 G. Ekelöf 1c, 6. E: 79–80 
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Protokollet tar upp ytterligare vittnesmål likt dessa, med olika utsagor om makarna 

Ekelöf. Det går dock att se, att de flesta vittnesmål är till fördel för fru Ekelöf, med goda 

omdömen om henne och rent ödeläggande vittnesmål om makens fullständiga oförmåga 

som barnuppfostrare. Vad som ytterligare kan sägas är att många av de vittnesmål som är 

till favör för fru Ekelöf kommer från läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor eller andra 

yrkespersoner. Hur som lades skilsmässomålet ner 10 juni 1915 då fru Ekelöf ”återkallade 

sin i målet förda talan”111 och denna process talades det inte om under Gunnars uppväxt, 

utan kännedom om processen fick han först efter moderns bortgång då detta protokoll 

kom i hans ägo.112 Ett år efter målet lagts ner avled Gerhard Ekelöf. 

 Protokollet indikerar en konflikt i familjen, föräldrarna emellan. Olika utsagor ger 

olika bilder om vem som är den felande parten i äktenskapet, vem som är att beskylla för 

olycka och misslyckat äktenskap. Vem som gjort vad eller vem som är på ett visst sätt är 

i viss mån irrelevant i detta sammanhang, vad som är viktigt för arbetet är dock hur 

Gunnar Ekelöf uppfattat detta och vem han beskyller för vad. 

 1 juni 1916 avled fadern, samma sommar skriver Gunnar brev till sin mor som då 

har lämnat bort honom under en period på sommaren. Det är, två månader efter faderns 

bortgång, en hängiven son som skriver till sin mor:113  

 

Kära mamma. Tack för kortet som jag fick idag, det var så roligt att få ett kort av mamma. 

Jag hoppas mamma mår bra och har roligt. Jag hörde att mamma hade varit ute på många 

långpromenader… Mamma har väl fått någon vän som mamma går dom där 

långpromenaderna med för att gå ensam det tycker mamma väl är tråkigt.  

 

Det tycks som om Gunnar, här snart nio år, anar att modern är i sällskap med någon. Kort 

efter makens död lät hon sig uppvaktas av en annan man som så småningom kom att bli 

Gunnars styvfar. En vecka efter brevet ovan skickar Gunnar ännu ett brev som inleds 

”Kära mamma jag är glad att jag snart får får träffa mamma i stan.”114 

                                                 

111 G. Ekelöf 1c, 6. E: 87 

112 Ekelöf 2007: 19 

113 Ekelöf 2007: 23–24 

114 Ekelöf 2007: 24. Upprepningen av får förekommer i självbiografin. Om det är så att detta ord upprepades 

i brevet, kan en viss innebörd tilläggas. Ett markerande att Gunnar blir given möjligheten, får, träffa sin 

mor. Men detta är dock lösa spekulationer. 
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Vad som blir intressant är hur tonen i breven utvecklas med tiden. En attitydförändring 

blir påtaglig i brev som skickas nära tre år senare, dels i ett brev från 1 januari 1919 då 

Gunnar skriver till sin mor som är i Frankrike. ”Kära M.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hoppas du 

mår som jag. Jag mår tämligen bra och hoppas du blir tjock och fet där nere…”115 Gunnar 

är här 11 år och hängivenheten är inte längre kvar i breven till modern. I maj samma år 

skriver han från ett barnpensionat:116 

 

Kära moder! Tack för brevet som jag inte har fått än. Säj åt Brolle att han skyndar sig att 

komma, för vi har så förskräckligt tråkigt så. Skicka ut krokarna du vet, dom dära små som 

ligger i en ask duvet som det står nånting på duvet vet du det. De här ä allvar må du tro. Hälsa 

alla! Skriv snart! Laga metspöt! 

 

Det råder ingen tvekan om hur Gunnar upplevde sina föräldrar. Fadern var den gode, 

modern den onde. Fadern var för honom den varma, kärleksfulla och trygga föräldern, 

modern den kalla, agande och otrygga. I en anteckningsbok från tidigt 30-tal blir detta 

som tydligast i Gunnars egna ord:117 

 

Jag visste inte av någon annan än mig själv och behövde ingen. Min moder bannade mig, gav 

mig psykisk och fysisk aga. Så småningom lärde jag mig konsten att föreställa mig för de 

vuxna som är nödvändigt för varje barn. Jag började överge min mor. Min far älskade jag 

och kysste en gång hans fötter…Från det första utbrottet av hans vansinne har jag stormiga 

minnen och minns att jag stod på hans sida och inte förstod varför man inte ville låta honom 

handla som han ville. Jag var hans orakel och hans vän. Han räddade mig från stryk och 

bannor och jag hjälpte honom att inte misströsta om spådomarna och det osynliga ordet. 

 

Sommars skriver i sin biografi om de ovan presenterade breven, även han påpekar att 

Gunnar i breven kort efter faderns död är ”rörande ivrig att vinna moderns kärlek.”118 

Men Gunnars förhållande till sin mor försämras bara med tiden. Ett hat-kärlek förhållande 

utvecklas och fortgår, i stor utsträckning i det tysta. I slutet av 1941 skriver dock Gunnar 
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ett brev till modern, en konfrontation, en uppgörelse med en del av det som han då gått 

och burit på under många år:119 

 

Kära Mamma, För det första: tack för flera brev! Det har fallit sig litet svårt för mig att skriva, 

därför att jag måste förklara min tystnad. Ett brev som mamma skrev i vårvintras, innan jag 

for till Lappland sårade mig ganska djupt. Jag är övertygad om att det var ofrivilligt, men det 

var liksom droppen som kom det att rinna över för den gången. Och det är inte lätt när någon, 

så fort man träffas, söker finna gel med en, eller ser fläckar på en. Man vill vara som man är. 

Det var ur många synpunkter olyckligt att jag kom att bli boende så länge hos er våren och 

sommaren för snart två år sen. Men jag hade det besvärligt då och det kan väl inte hjälpas nu. 

I varje fall aktualiserade det min starka aversion mot [styvfadern] – som mamma i sin naivitet 

trott att jag aldrig hyst. Så är det emellertid… Jag vet att mamma vill, kanske måste, blunda 

för både det ena och det andra. Det är bara det att jag inte kan vara med och blunda. Jag kan 

inte heller plötsligt börja med det nu efter att ha sett i så många år. Jag måste se. Och jag kan 

inte hyckla – det räcker med att ha föreställt sig halva sin barndom, till och med föreställt sig 

för sig själv så att man tidvis trott sig finna sig i en atmosfär som är en väsensfrämmande och 

obehaglig. Detta bara dör att en gång känna sig ha talat ut. Jag hoppas annars mamma mår 

bra och sänder endera dagen min nya bok. Några julpresenter skall mamma inte ge mig, jag 

har ungefär vad jag behöver. Mamma skall också ursäkta om detta brev är dystert eller verkar 

så. Jag har funderat på det nästan hela året men inte kommit mig för med att skriva det. 

Mamma skall inte bli ledsen över det utan ta det som faktum. Mamma har jag självfallet 

ingenting att förebrå. Men man kan känna sig främmande. Och vi är alla ensamma. Och har 

i så hög grad var sitt liv… Kanske vi träffas någon gång, ute. Man får se, jag är ju så sällan i 

stan att jag brukar vara alldeles överjäktad när jag är inne. Hälsa moster Hanna om mamma 

ringer. Må så gott. 

Gunnar. 

 

Detta får avsluta den inledande undersökningen kring Ekelöfs barndom, mer om detta 

kommer att analyseras i kommande avsnitt.  
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Religiositet  

Gunnar Ekelöfs religiositet är ett stort område. I undersökningen kommer källorna bestå 

till stor del av självbiografin och skriften Cahier I som han skrev 1930. Denna finns i 

Ekelöfarkivet men även publicerad 1982 av Ulf Thomas Moberg. Vad som först bör 

nämnas gällande Ekelöfs religiositet går tillbaka till tidigare kapitel, barndomen. Ekelöfs 

far var kristen, ”allvarligt religiös”120 och absolutist. Då Gunnar stod sin far mycket nära 

och tog hans parti, kan det verka logiskt att även han drogs till kristendomen dels för att 

efterfölja faderns val samt att motsätta sig moderns val, som enligt utsagor lade mindre 

vikt vid religiösa tankar. 

 Så var det emellertid inte. Det finns inga indikationer på att Gunnar, ens som ung 

pojke, följde i faderns religiösa fotspår. Han kom snarare att mer och mer ta avstånd från 

kristendomen. Under skolåren syns i anteckningar att kristendomen kom att väcka en 

avsky hos Gunnar. I Ekelöfarkivet finns Ekelöfs skolböcker, i de böcker som behandlar 

kristendom och religion har han skrivit satiriska kommentarer, grotesker, ritat olika 

figurer och strukit över ord som är förknippade med kristendomen.121 I essän En outsiders 

väg beskriver Ekelöf hur han i denna ålder kom att ”avsky Europa och kristenheten”122. I 

skolboken Översikt av Allmänna Religionshistorien av Nathan Söderblom har Ekelöf, i 

ett avsnitt om grekisk mytologi och Dionysos, skrivit på sidorna ”Jag skapar min egen 

Dionysos”123 vilket indikerar tydligt att den unge Ekelöf inte vill ta del av de befintliga 

religionssystemen, utan söker skapa sin egen religiositet och sina egna gudar. Senare i 

livet deklarerar han att ”Kristendomens Jesus” är ”en bedragare som provocerade fram 

ett självmord i begäret efter ett odödligt namn.”124 

 Mystiken lockade den unge Ekelöf. ”Det var överallt mystiken som lockade mig 

under dessa år av gradvist uppvaknande”125. Han kom i kontakt med Ibn al-Arabí vilket 

under en längre tid blev Ekelöfs ”älsklingsbok”. 1927 upplevde Ekelöf, då 20 år gammal, 

något mystiskt. ”En kväll hade jag en upplevelse som jag närmast måste karakterisera 

som någon sorts extas. Det kom över mig som ett stjärnskott och jag minns att jag raglade 
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en smula på hemvägen. Som oftast vid dylika tillfällen hade jag en full orkester spelande 

någonstans bakom mig…”126 Att han skriver ”som oftast vid dylika tillfällen” indikerar 

antingen att även om denna upplevelse stack ut så hade Ekelöf upplevt liknande fenomen 

tidigare – eller så menar han att beskriva en mystik upplevelse och att dessa ofta kommer 

med ”en full orkester spelande”. 

 I Ekelöfarkivet finns dikten som kom av denna upplevelse i dess ursprungliga form, 

dikten publicerades i Sorgen och stjärnan men där i omarbetad version. Originalet 

lyder:127 

  

Natt, Gagnef 

Ett stjärnfall gnistrar på himlen; var det inte i mitt hjärta den stjärnan föll ner? 

Tonerna böljar i mitt inre, skumpärlor som själens bränningar i vansinnig yra kastar mot 

höjden. 

Och solstrålarna dansar en rusig dans på de skimrande pärlorna. 

O du! du! du! 

Mitt hjärta är fullt intill brädden, jag vacklar berusad från vägkant till vägkant som mellan 

två eldar, från stjärna till stjärna.  

 

I Cahier I, en i ekelöfforskningen välkänd anteckningsbok som Ekelöf skriver i under 

1930, förekommer flera anteckningar och texter om religion och hur Ekelöf själv ser på 

Gud, religion och tro. Han skriver där att det gudomliga antingen är för människan 

ofattbart eller mänskligt.128 Samt att han, då runt 23 år gammal, vet vad Gud är:129 

 

Vad är Gud i grunden. Jag kan svara på det ty jag vet precis vad Gud är. Han är inte något 

transcendalt begrepp, han är inte oändligheten han bor inte i himlen o.s.v. Allt det där är 

barnsagor och petitions principie för övrigt. Gud är helt enkelt ingenting annat än en känsla, 

en hög och jämn känsla av alltings harmoni som ibland, inte alltid växer upp inom den eller 

den personen för att snart åter falla ned… Dogmatikerna blanda bort korten och skilja på Gud 

själv och tron på Gud med båda äro samma sak. 
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Här framträder ett ungdomligt, rebelliskt och närmast agnostiskt tankesätt som sedan kom 

att utvecklas kraftigt under senare år hos Ekelöf. Han skriver också i samma anda, 

”Människan med sin osläckliga törst efter Gud liknar en matematiker som sätter sig ned 

och börjar räkna 1 2 3 4 5 6 7 o.s.v. o.s.v. med förhoppningen att så småningom komma 

fram till det oändliga talet.”130 

 Ekelöf motsätter sig religiösa trossystem och dogmer. Dualismen blir en fiende och 

han motsätter sig termer som rätt och fel, ont och gott, liv och död. Anders Olsson nämner 

”överskridandet av dualism” som en av Ekelöfs strategier i hans diktande och tankesätt.131 

Avståndstagandet från dualismen gäller även kvinnlig och manligt för Ekelöf. Han 

kommer att utveckla en religiositet som närmast kan liknas med en gudinnetro. Modern, 

jungfrun och skökan blir gestalter som får rollerna av Gud(inna), livet och världen. Detta 

med en stor dos subjektivitet, ambivalens och, helt i enighet med Ekelöfs avsky för 

dogmer, något oklart och flyktigt:132 

 

Jag beskriver en jungfru som inte är moder, därför att hon inte har någon son, som inte är 

Psyche därför att hon inte har någon älskare, som gott och väl kan vara sköka, därför att hon 

ger sig åt alla och åt ingen, som gott och väl kan vara en önskedröm för vilken inget namn 

finns. Därför kallar jag henne namnlös. Jag betraktar alltså världen som fån ovan till nedan 

feminin. Det är äggbärande, alstrande hona, alltifrån stenyxor till atombomber. Vi, i den mån 

vi är befruktade, stöts ut ur detta märkliga skeende. Men hon behåller sin runda, heligt 

geometriska form. Hon är ingen Beatrice, och Dante har jag kommit att nästan hata… 

Livet är en paus mellan födelse och död. Det som finns före födelsen – det attraktiva, det 

progredierande – och det retrograderande, repulsiva, är som en tankeblixt i hennes huvud, 

mellan dem livet… Men jag ser henne i många fler gestalter, från små svartklädda gummor 

till varietéers och gators kvinnor, hemkvinnor osv. 

 

Att ett jungfrutema uppkommer är i förhållande till barndomen och förhållandet mellan 

Gunnar och hans mor både naturligt och intressant. Anders Olsson skriver att Ekelöfs 

jungfru med säkerhet är den moder som han upplevt men också en ny moder att vända 

sig till med attribut som saknas hos hans egen mor.133 Olsson menar också att poesin för 
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Ekelöf blir ett substitut för modern, att han med poesin kan söka efter en ”större mor som 

kan omfatta natten, vattnets element, hela skapelsen med sin närvaro.”134 

 Cecilia Sjöholm skriver i Föreställningar om det omedvetna (1996) ur ett mer 

psykoanalytiskt perspektiv om Ekelöfs förhållande till modern och hur detta speglas 

gällande jungfrutemat eller modern i poesin. Hon lyfter där fram att Ekelöf under 1931 

gick i psykoanalys under två månader och visar på att detta hade stor inverkan på honom, 

dels genom ett återgivet brev som skickades till dåvarande kärleken Gunnel Bergström 

men också att de samtliga nummer av Spektrum som Ekelöf var med och redigerade 

(nummer 2–5 1932) innehöll flera psykoanalytiska artiklar om bland annat 

modersbundenhet.135 

 

 

Analys och diskussion 

Nedan följer analys, tillämpning och diskussion av vad som framkommit i 

undersökningen samt hur det spelar in med teori och tidigare forskning. Syftet med 

uppsatsen och frågeställningarna ämnas besvaras och efter denna del presenteras 

slutsatsen. 

 

Analys av Gunnar Ekelöf 

Barndomen, uppväxten, den förlorade älskade fadern och den kvarvarande affektionslösa 

modern är vad som kommer att stå i fokus för denna analys. Ana-Maria Rizzuto skriver 

ingående om uppkomst av gudsbilder och visar med postfreudiansk teori hur dessa 

uppkommer redan i barndomen och även vid religiös skolning ändras en persons gudsbild 

aldrig i någon större utsträckning från dess grundform.136 Hon menar också, med stöd av 

Freuds teorier, att Gud är i psykologisk mening ”en kopia av en fader så som denne är 

sedd och upplevd under barndomen”137, en ”upphöjd fader”138. 
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I Ekelöfs fall är detta dock endast psykologiskt sant då oidipuskomplexet och 

familjebilden lyfts fram för vad den är: omvänd. Charles Brenner skriver att under 1900-

talets första 20 år inkluderades vad som kom att kallas ”inverterade eller negativa 

oidipalönskningarna”139 Dessa är av absolut största vikt när det gäller Ekelöf och 

förståelsen för hans psykologiska och religiösa utveckling. För Ekelöf var det fadern som 

var den kärleksfulla, varma och vårdande föräldern, de egenskaper som vanligtvis 

tillfaller modern i familjen. Modern var istället disciplinerande, kall, hård och avlägsen, 

vilket får ses som egenskaper vanligtvis tillskrivna en fostrande fader. 

 Oidipalfasen var omfattande för Ekelöf och den var inverterad. Önskningar om 

kärleksförhållande, incestuösa drifter gentemot fadern och hat, mordiska tankar gentemot 

modern. Detta blir tydligt i flera källor däribland texten ur en anteckningsbok från 30-

talet, publicerad i En självbiografi: ”Min moder bannade mig, gav mig psykisk och fysisk 

aga… Jag började överge min mor. Min far älskade jag och kysste en gång hans fötter.”140 

Denna inverterade oidipalkonflikt fortsätter under en längre period av barndomen till dess 

att Ekelöfs far avlider. Den unge Gunnar försöker då på nytt vinna moderns affektion 

vilket syns i den brevkorrespondens som ovan återges. Men modern behåller sin ställning 

och Ekelöf blir kvar i den omvända familjebilden.  

 Ytterligare faktorer förstärker sedan denna konstellation under uppväxten och 

framåt. Könsrollerna, vilka Ekelöf senare i livet väljer att ta avstånd ifrån, blandas i och 

med detta vilket resulterar i såväl feminina, kvinnliga attribut hos Ekelöf som formandet 

av en kvinnlig gudsbild. Olsson skriver ”han pendlar mellan en ’manlig’ revolt… och ett 

’kvinnligt’ svärmeri, som yttrar sig i skönhetsdyrkan och ett drag av snobbism.”141 

Sjöholm har i längd utvecklat oidipuskomplexet hos Ekelöf men betonar inte tydligt nog 

betydelsen av invertering. Att det kvinnliga för Ekelöf är ångestladdat betonas dock samt 

att könsrollerna man och kvinna inte är motpoler eller ’typiska’ hos honom: ”Ekelöf klär 

inte den kvinnliga kroppen som surrealismens erotiserade objekt, inte heller i drömmen. 

Mötet med det kvinnliga skapar ångest eller melankoli, snarare än att vara en 

manifestation av ett starkt, manligt poetiskt subjekt.”142 
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Med detta klarlagt blir gudsbilden, så som Rizzuto förklarar att den uppkommer, naturligt 

en kvinnlig sådan. ”God is notning other than an exalted father”143 blir för Ekelöf, Gud 

är inget annat än en upphöjd moder. Rizzuto skriver också följande: 144  

 

“The psychic process of creating and finding God – this personalized representational 

transitional object – never ceases in the course of human life. It is a developmental process 

that covers the entire life cycle from birth to death.”  

 

Vilket förklarar hur gudsbilden hos Ekelöf ständigt utvecklas. Det historiska och 

kulturella intresset hos honom gör att nya influenser, inspirationer tillkommer och formar 

den gudsbild som skapats redan i barndomen. Ikoner, texter och kulturella eller historiska 

upplevelser såväl i Sverige som utomlands hjälper Ekelöf att forma sin gudsbild genom 

hela livet. 

 Detta formande går att följa i Ekelöfs poesi, även barndomsspåren och den 

inverterade oidipalfasen lämnar sina spår i dikter och texter som Ekelöf komponerar 

senare i livet. Lars Ahlbom har uppmärksammat Anders Olssons teorier om Ekelöf och 

kvinnligt ”man kan se Ekelöfs diktning som en enda lång kärleksförklaring, som ett tilltal 

till en kvinnlig princip, som får representera det som inte går att representera.”145 Även 

John Swedenmark uppmärksammar jungfrumotivet som ett svar på en saknad 

modersgestalt. Han betonar dock att det inte handlar ”om en regression till moderlivet 

utan om att föra in en moderlig princip i det här livet”146 vilket delvis stämmer men en 

viss regression bör ses som orsak till saknaden och behovet av en moderlig princip även 

senare i Ekelöfs liv.  

 Vid en ålder av 3–4 år uppfattar barnet sin moder på olika sätt, dels ”den goda 

modern” som tillgodoser barnets behov och önskningar och ”den onda modern” som 

bortser från dessa behov och önskningar och inte ger efter för barnets vilja och drifter.147 

Detta är dock fallet livet ut för Ekelöf och hans moder. Denna uppdelning står stadig och 

i detta fall är det endast ”den onda modern” som blir sedd av Ekelöf. ”Den goda modern” 
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var i själva verket hans far, som avled under Ekelöfs barndom och det framgår tydligt att 

modern inte tog över denna roll, åtminstone sett ur Ekelöfs eget perspektiv. 

 

Tolkning av Gunnar Ekelöfs poesi 

Gunnar Ekelöf skrev en enorm mängd med dikter och de som här presenteras och 

analyseras är endast ett axplock av dikter som fyller ett syfte i arbetet. Endast ett fåtal 

dikter analyseras dels då utrymmet är begränsat och dels för att de valda dikterna på ett 

tillräckligt tydligt sätt visar på de kopplingar som efterfrågas i arbetet.  

 Först ut är kosmisk sömngångare ur Sent på jorden som utkom 1932. Ekelöf skrev 

själv att Sent på jorden var ”ett intimt men hemligt självporträtt som samtidigt är et 

situationsporträtt och en självanalys i nästan freudiansk mening.”148 

Kosmisk sengångare erbjuder en självanalys och visar på den problematiska barndom 

Ekelöf upplevde och som satt spår hos honom som konkretiseras 1932, av den då 25 år 

gamla Ekelöf. Dikten inleds: 

 

Trädena klär av sig stjärnorna börjar falla 

kölden gulnar lövena som skräpar vid solnedgångens  

stora horisont 

de vissna lövena faller sakta ner över brustna ögon som 

för alltid stirrar in i himlens  

undergång 

de vissna lövena lägger sig mjukt över det blinda barnets  

ögon och över händerna som trevar i  

sömnen och letar snäckor mellan 

strandens stenar 

och i solnedgångens blodskam lever ännu minnet av den 

tid då jag själv var blind som ett barn 

och mina drömmar var ett barns 

drömmar.. 

 

Ekelöf målar inledningsvis i dikten upp en dyster höststämning, en melankolisk atmosfär 

men också en känsla av avslut. De gula löven som faller förknippas med höstens stämning 
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av depression blandat med förhoppning och sinnesro. Våren och sommarens grönska 

avslutas och bildar i väntan på vintern en tid för självrannsakan. Stjärnorna som faller, 

himlens undergång, kan symbolisera det omedvetna och de konflikter som där ligger 

vilande, latenta och som nu kommer till ytan och bearbetas i poesi. Löven faller ner över 

brustna ögon, Ekelöfs ögon som ser tillbaka med sorg på en smärtsam tid. 

 Det blinda barnet, det sårade och handlingsförlamade barnet som utan att se söker 

efter snäckor. Snäckor som finns mellan strandens stenar. Dessa snäckor blir symbol för 

något vackert, något kärleksfullt och åtråvärt som finns bland strandens stenar, dessa 

hårda, kalla och trista ting som i klar majoritet täcker stranden. Bilden av ett barn som 

söker efter värme bland kyla, kärlek bland intriger blir tydlig. Nästa vers bekräftar att 

Ekelöf själv kan identifiera sig med denna bild då minnet av detta scenario än lever kvar 

hos honom. Drömmarna om att finna rariteter bland monotont överflöd, glädje bland sorg 

var en gång hans egna drömmar. Han var barnet som sökte efter snäckor bland stenar och 

dikten väcker åter dessa känslor hos honom. 

 

nu är det sent på jorden, och ödet sluter redan mina 

ögon men drömmarna förvandlar mig 

återigen till ett barn som letar snäckor 

med ljus och lykta i skymningen som 

faller över strändernas ödsliga 

barnkammare 

och lyssnar till de vackra böljorna som brister i gråt mot 

strändernas blinda stenar 

 

Vattnet blir ett sympatiskt element, en tröst som brister i gråt av scenen som utspelar sig 

på stranden. Här blir även stenarna blinda, som visar hur blindheten för det som saknas 

inte bara ligger hos barnet utan även de kalla stenarna. Stenarna kan ses som de vuxna, 

som föräldrarna, eller de ansvariga för det kalla och onda som döljer snäckorna. Att även 

dessa är blinda visar på hur ingen i detta scenario kan se, kan visa var snäckorna befinner 

sig.  
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Längre fram i dikten sker ett förtvivlat rop på hjälp. 

 

hjälp mig att söka hjälp mig att söka min egen snäcka 

som jag älskar blint som ett barn för 

hoppet om livets pärla 

hjälp mig att söka innan allt är slut 

… 

hjälp mig att söka hjälp mig att söka för kärlekens skull 

och tårarna som förvandlats till pärlor 

i det eviga havet 

… 

hjälp mig att söka min egen snäcka som försvunnit i 

oändlighetens hav och det stora obestämda 

som jag älskar blint som 

ett barn för hoppet om livets pärla 

ensam ensam som en pelare på slätten och blind som 

ett barn vars ensamhet den oändliga 

modern sakta sjunger till sömns 

 

En process, närmast kallad regression blir till poesi då Ekelöf återgår till den förtvivlan 

han som barn kände. Ett desperat sökande efter snäckor, kärlek och värme som ännu inte 

återfunnits. Det eviga havet, den oändliga modern visar på hur Ekelöf bildat en tröstande 

instans. Havet symboliserar alltet, den oändliga modern är Ekelöfs gud och tillsammans 

med de skökor, jungfrur, gummor och kosmos bildas Ekelöfs religion. Han står ensam, 

utan en kärleksfull mor och den fader som visade den ömhet han behövde är sedan länge 

borta. Den oändliga modern blir den upphöjda modern och i enlighet med Rizzuto skapar 

sig Ekelöf en gud som bygger på en inverterad föräldrasituation vilket leder till att ”the 

exalted father” blir ”the exalted mother”. Havet, vattnet, blir trygghet, oändlighet, tillvaro 

och världsalltet.149 

 Denna dikt är ett starkt vittnesbörd av Ekelöfs barndomsminnen, och i stor 

utsträckning trauma, som än lever kvar hos Ekelöf och som med poesins hjälp lyfts till 

ytan och bearbetas. Bilder, tankar eller endocepter har konkretiserats och omvandlats till 
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vackra ord och vid analys går det att tolka och se dess ursprung och spåra vad Ekelöf själv 

tänkt och känt när dikten skapats. 

Dikten ovan samt kommande dikter visar på de religiösa gestalterna hos Gunnar Ekelöf. 

Religion som sådan är för Ekelöf konsten. Som undersökningen visat opponerar sig 

Ekelöf kraftigt mot etablerad, dogmatisk och konstitutionell religion – kristendomen i 

synnerhet. Men konsten är i sig en religion för Ekelöf, en tro, en gudomlig tillvaro som 

han omger sig av, praktiserar och inom konsten finner han den meningsfullhet och hopp 

om högre verklighet som religionen innebär. Detta blir mycket tydligt i dikten Om 

religion från En natt i Otočac:150 

  

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 

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 väsenlöst är också det innersta 

och förkunnelsen om det innersta 

Konsten är djup osäkerhet. 

Religionen djup ovisshet. 

 

Här blir Ekelöfs kristendomskritik åter intensiv på samma sätt som i skolåren. I vacker 

poesi förklarar han sin bild på dess egentliga värde och i en paradoxal anda ersätts men 

samtidigt liknas religion (kristendom) med konst. Ekelöf har här bildat sin egen religiösa 

uppfattning där konsten (poesin i Ekelöfs fall) blir ett medium, en arena för religionen att 

dels komma till uttryck och dels komma nära det gudomliga. I de texter han skriver får 
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han uppleva det gudomliga, utforska det och umgås med det på ett sätt som för honom 

överträffar all annan religion.  

 Under 60-talet i bland annat En natt i Otočac (1961) tilltar Ekelöfs diktande kring 

religion och religiösa gestalter kraftigt. De har förekommit en hel del tidigare texter som 

går att koppla till de teman som denna uppsats tar upp, främst barndomen och dess 

förhållande till religiös uppfattning, men de ökar kraftigt i frekvens och innebörd under 

denna period. Det kom sedan att kulminera i Ekelöfs Diwantriologi som utkom under 

hans sista år i livet. 

 För att återgå till modern, så som hon upplevdes i Ekelöfs liv, blir dikten Död och 

Natt ur En natt i Otočac ett mycket målande exempel:151 

 

Död och Natt 

För mig är du ett kvinnligt väsen 

med kön 

och jag vill träcka in i dig 

med fötterna först 

och med huvudet sist 

i omvänd ordning så som jag föddes 

Och mörkt skall ditt könshår vara 

och sömn ditt havandeskap 

Tårar av sten grät jag 

okuvad men krossad 

gör dem du till pärlor. 

 

Död och natt kan tolkas som symboler för det okända, det omedvetna, den melankoliska 

mörka tillvaron eller frånvaro av tillvaro. Det är i mörkret av sitt inre som denna liknelse 

eller gestaltning äger rum hos Ekelöf. Här sker en oidipal, regressionsbetonad poetisk 

uppgörelse. En hämndaktion som bygger på omstart, förnyelse och frigörande. Den 

mörka, den omedvetna melankolin som Ekelöf tydligt fastslår som ett kvinnligt väsen 

med kön visar på hur modersgestalten representerar det onda, men som tidigare och 

kommande dikter visar är modern i Ekelöfs diktning också en upphöjd moder som ger det 

hans egen mor aldrig gav. 
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Modern i dikten blir därför antiguden, vad satan är i kristendomen. Och om detta innebär 

en genomgående uppfattning av kvinnliga religiösa gestalter oavsett vad ont/gott rätt/fel 

beträffar, eller om det i dikten mer handlar om Ekelöfs faktiska moder blir svårt att 

avgöra. Det bör också tilläggas att dessa två inte nödvändigtvis slår ut varandra utan att 

de mer än ofta interagerar med varandra om än som varandras motpoler.  

 En omvänd födsel blir önskan i dikten, en mycket målande önskan på två sätt. Dels 

innebär detta en önskan om att bli pånyttfödd med helt omvända förutsättningar och dels 

visar det också på en oidipal önskan av penetrering av modern. Det visar med stöd av 

aktuella teoretiska ramar hur stark oidipalfasen var hos Ekelöf samt att ett behov av 

uppgörelse med starka yttringar av sorg, ånger och ouppklarade känslor. Dikten avslutas 

med en referens till dessa känslor och ett tydligt meddelande att barnet var okuvat men 

krossat. Förstörd men sig själv.  

 Ekelöfs mor avled samma år som diktsamlingen innehållande denna dikt utkom och 

närmare 20 år efter det försök till konfrontation som Ekelöf gjort i ett brev till modern.152 

  De blandande känslorna gentemot modern, det hat-kärleks förhållande som rådde 

blir tydligt genom Ekelöfs hela liv. Från de skarpa orden om den hårda uppväxten till de 

varma orden och sökandet av affektion och bekräftelse som skickades via brev från 

barnet. En natt i Otočac avslutas med en dikt som visar på just denna ambivalens, detta 

hat som så starkt är kantat av dold kärlek och förhoppningar om besvarad kärlek:153 

 

Jag såg ett par hårda ögon 

jag älskade dem 

Jag såg ett par ljuva ögon 

jag älskade dem 

Jag såg ett par fräcka ögon 

jag älskade dem 

Jag såg ett par varma ögon 

jag glömde dem aldrig 
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Diskussion 

Gunnar Ekelöf skrev otroligt mycket poesi och även om utbudet var varierat sett till 

innebörd relevant för denna uppsats, finns många indikationer på att just barndom och 

religiositet spelat en stor roll i hans diktande. Ekelöfs ungdom, åren innan och runt Sent 

på jorden (1932), verkar ha inneburit omfattande bortträngning av traumatiska känslor 

och minnen. Ekelöf menade långt senare att Sent på jorden var en sorts självanalys, ett 

processande av bortträngda minnen. Som teoridelen tar upp innebär inte bortträngning att 

känslor och minnen försvinner, bara förflyttas från medvetande till det omedvetna. 

 Det material som blir bortträngt till det omedvetna blir sedan material för diktandet 

och blir på så vis belyst för läsaren och belyst samt bearbetat av poeten. 

 Oidipalfasen var särskilt dramatisk för Ekelöf. Det verkar även som att den var 

utdragen och tudelad. Till en början indikerar biografiskt material samt dokument från 

skilsmässoprocessen att den unge Ekelöf upplevde en inverterad oidipalfas. Med 

affektionsdrifter gentemot fadern och mordiska eller hatiska känslor gentemot modern. 

Fadern och sonen närmast konspirerade mot modern. Driften att ersätta modern vid 

faderns sida blir tydlig i sonens vilja till närhet, fysisk och emotionell, vilket i 

kombination med föräldrarnas omkastade karaktärsdrag ger Ekelöf en omkastat grund för 

manligt och kvinnligt i tidiga år. Detta leder till den ovan nämnda inverterade processen 

kring skapandet av Ekelöfs gudsbildning.  

 Vid faderns bortgång avslutas dock de oidipala önskningarna och behovet av värme 

och kärlek vänds till modern. Det blir tydligt att sökandet avslutas inom en kortare tid. 

Vid tillkomsten av en styvfader vänds skepsis och avsky emot denne vilket kan tolkas 

som en yttring av att moderns känslor riktas mot en annan än Ekelöf själv. Men den kyla 

som Ekelöf upplevde från modern under sin barndom satte spår, vilka senare kommer till 

ytan genom poesin.  

 Genom projektion och främst konkretiserings- och perceptualiserningsprocesser 

blir mentala bilder ur Ekelöfs omedvetna till poesi. I enighet med flera tidigare 

presenterade teoretiker finns tydliga samband mellan poesi (konst) och dagdrömmar eller 

omedvetna tankar och känslor.  

 Sett till tidigare forskning går detta arbete både isär som ihop med tidigare nämnda 

forskare och presenterad Ekelöfforskning. Då dessa främst berör litteraturvetenskapen 

skiljer sig ingångarna något men vissa likheter förekommer såväl som olikheter. Ann 

Lundvall skriver exempelvis att jungfrutemat, som hon menar blir centralt i de två första 
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diktsamlingarna från Diwantriologin, är en symbol för ”Intet”, ”det Absoluta, den 

kosmiska enheten och motsatsernas förening”154 medan detta arbete visar på kopplingar 

till modern och är en modersgestalt. Dessa två behöver inte motsätta varandra, det är en 

högst möjlig tanke att det är båda delarna då modersgestalten, den upphöjda modern, även 

kan kallas ”kosmiska enheten”. Lundvall belyser hur Ekelöf själv förklarat att Gud för 

honom ”nästan genomgående” har varit ett ”kvinnligt väsen”.155 Han skriver om jungfrun 

att hon ”inte är moder, därför att hon inte har någon son”156, vilket inte per automatik 

innebär att det inte är en manifestation av en modersgestalt. Utan mycket troligt tvärtom, 

att just det påståendet visar på ett komplicerat förhållande till sin moder som han en gång 

själv menade att hans mor ”borde inte haft barn en gång”157. 

 I övrigt skiljer sig Lundvalls arbete fundamentalt med detta av den anledningen att 

hon har som mål i sin avhandling att inte se Ekelöfs intentioner med dikterna, inte spåra 

författaren i texten, vilket är centralt i detta arbete. 

 Anders Olssons bok följer i stor utsträckning de tankegångar som förs även i detta 

arbete. Han skriver:158  

 

Ekelöfs jungfru är säkert modern – sådan han har upplevt henne. (Hennes stränghet, avstånd, 

och hennes barnlöshet; förnekandet av sonen på ikonerna och i evangeliet). Men jungfrun är 

också en ny mor att vända sig till, visserligen som ett icke-vara, det ”som saknas”, men dock 

en modersgestalt och ett ”ursprung”. 

 

Olsson går dock inte in i detalj på sambandet eller temat son-mor-poesi utan har ett mer 

symbolinriktat perspektiv genom hela boken. Han tar upp symboliska teman som har ett 

mer litteraturvetenskapligt än religionspsykologiskt/psykologiskt värde. Vad han dock 

skriver, som på många sätt styrker detta arbete är en kort notis om hur ”poesin blir vagga 

i brist på mor, i sitt sökande efter en större mor…”159 vilket detta arbete visar på mer 

ingående. 
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Cecilia Sjöholms avhandling har liknande ingång som detta arbete och arbetar med 

psykoanalytiskt tänkande och fokus på det omedvetna. Hon tar upp oidipuskomplexet och 

visar på dess tydliga manifestation i Ekelöfs diktande samt sambandet mellan omedvetet 

och konst. Sjöholm menar att psykoanalysen (Freud) och surrealismen har ”underskattats 

i Ekelöfforskningen”160 och dessa två spelar därför en stor roll i hennes presentation. 

 Även om moderns roll och barndomen får utrymme i Sjöholms bok, går hon inte in 

i detalj, på djupet och utforskar detta i kontext med psykoanalys och i samband med 

poesin. Vilket är något motsägelsefullt med tanke på ovan nämnda påstående. 

Surrealismen och Ekelöfs egen tolkning av psykoanalysen och Freud får utrymme, men 

att se på sambandet mellan barndom och poesi genom psykoanalys överblickas endast. 

Detta arbete får därför ett större värde i att med djupgående granska detta. 

 Boken Jag skriver till dig från ett avlägset land (2017) fokuserar främst på mystik. 

John Swedenmark skriver dock om jungfrutemat att det att detta spelar in med ”en stark 

längtan till det prenatala, ofta symboliserat som en undervattenstillvaro. Men det handlar 

inte om en regression till moderlivet utan om att föra in en moderlig princip i det här livet 

vi lever.”161 Här kommer detta arbete till en något annorlunda slutsats. Nämligen att det 

ena inte utesluter det andra. Bortträngning av material och en regression till barndomens 

behov av en kärleksfull moder ger upphov till ett aktuellt behov av det samma, där Ekelöfs 

jungfru eller annan modersgestalt blir till genom poesin.  

 Gällande mystiken, kommer författarna i boken fram till olika slutsatser gällande 

Ekelöf som mystiker eller inte. I det föregående arbetet som nämns under introduktionen 

fastställdes Ekelöf som mystiker i enlighet med det arbetets definitioner, teorier, 

undersökning och diskussioner. I samtal med Antoon Geels framkommer att han inte 

anser Ekelöf vara mystiker utan att det snarare handlar om en absorption. All mystik 

innehåller viss absorption men all absorption är inte mystik, menar Geels.  

 Mystiken är inte ämnad att spela en allt för stor roll i detta arbete men vad som kan 

sägas är att mystiken har spelat en stor roll i Ekelöfs liv. Han har såväl betraktat och 

studerat den som, anser jag, utövat den genom konsten. Geels menar att det inte går att 

finna några ”andliga övningar” hos Ekelöf vilket skulle betyda att det mer rör sig om 

absorption än mystik, medan föregående arbete (såväl som detta) visar på hur poesin, 

                                                 

160 Sjöholm 1996: 119 

161 Swedenmark 2017: 74 
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konsten och sökandet efter den egenskapade upphöjda modern för Ekelöf är andliga 

övningar. 

 Trots liknande teoretiska ingångar och identiska definitioner på mystik kommer 

Geels fram till en motsatt slutsats gentemot detta arbete och det föregående arbetet. Detta 

beror främst på tolkningsskillnader oss emellan. Även om Geels visar på viss bredd i sin 

uppfattning av mystik och mystiker, är hans syn fortfarande något smalare än den jag 

representerar och presenterar. ”Andliga övningar” är ett nyckelbegrepp i sammanhanget 

och det är tillsynes främst här som Geels och jag använder olika tolkningar. Då Geels 

fokuserar på element som religiös meditation eller bön (av olika slag) anser jag att inre 

konversation, poetiskt sökande efter gudomlighet och omedvetet blottande av religiösa 

tankeställningar och funderingar bör ses som andliga övningar på samma nivå som 

meditation eller bön.  

 Denna skillnad tror jag ligger till grund för de motsatta slutsatser kring mystiken 

hos Ekelöf som Geels och jag föreslår. I avsnittet om begrepp och definitioner bör tydligt 

framgå att mystik är ett närmast omöjligt begrepp att helt fastslå och definiera, då det är 

ett allt för subjektivt och ambivalent fenomen. Detta gör att en stor dos av tolkning spelar 

in. Och trots att samma definition används på mystik erfarenhet, framtagen av Geels, 

tolkar han Ekelöf på ett annat sätt än jag. Något jag anser beror på att Geels håller för hårt 

i definitionen, försöker fastslå, vilket inte bör vara en metod eller ett mål inom 

mystikforskningen. Även en väl utarbetad definition inom mystiken bör ge utrymme för 

viss tolkning och spelutrymme, just på grund av mystikens subjektiva natur. 
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Slutsats 

Syftet med detta arbete var att undersöka Gunnar Ekelöfs barndom och religiositet för att 

se om det finns samband dem emellan och huruvida Ekelöfs barndom, så som han 

upplevde den, har bidragit till skapandet av hans religiösa uppfattning. Efter 

undersökningen av dessa två teman analyserades, i kontext med teorierna, dels det 

biografiska materialet samt Ekelöfs diktande för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

 I enighet med de aktuella teorierna och det material (såväl undersökningen som vald 

poesi) går det att se ett tydligt samband mellan den religiösa uppfattning som presenteras 

av Ekelöf och den barndom han upplevt. Det komplicerade mor-son förhållandet och ett 

inverterat oidipuskomplex sätts i kontext med den religiösa uppfattningen av en upphöjd 

moder, en moder som både är hans egen och samtidigt allt hans egen mor inte var (enligt 

honom själv).  

 Bortträngning av oidipalönskningar och barndomstrauman spelar en stor roll i hans 

poesi som i sin tur, enligt teori, är yttringar och manifestationer av omedvetet psykiskt 

innehåll. Personlighetsmodellens bakomliggande teoretiker ger förklaringar på hur (med 

egopsykologiska termer) jaget försvarar sig genom att dessa traumatiska minnen och 

känslorna göms undan och att de sedan med hjälp av bland annat mentala bilder, 

konkretiseringsprocesser kommer till uttryck i den poesi som Ekelöf skrivit.  

 Slutsatsen blir här tydlig: det går att se ett samband mellan Ekelöfs barndom och 

religiösa uppfattning samt att egopsykologi (i samspel med psykoanalys och 

personlighetsmodellen) kan användas för att förklara och förstå såväl barndomen och 

religiositeten som Ekelöfs poesi. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats om poeten Gunnar Ekelöf ämnar undersöka huruvida Ekelöfs barndom 

har påverkat hans religiösa uppfattning och om detta går att se i hans poesi. Dessutom 

används egopsykologi, psykoanalys och personlighetsmodellen som teoretiska verktyg 

för att förklara och förstå Ekelöfs barndom, religiositet och poesi.  

 Tidigare forskning har spelat en stor roll genom arbetet och presenteras 

inledningsvis för att sedan användas som diskussionspartner och jämförelse genom 

undersökning, analys och diskussion. 

 Materialet för uppsatsen har bestått av Ekelöfs egna texter, tidigare forskning, 

teoretiska böcker och dokument ur Ekelöfarkivet på universitetsbiblioteket i Uppsala. 

 Under arbetes gång besvaras syfte och frågeställningar, främst i analysen och 

diskussionen och slutsatsen blir att det finns ett tydligt samband mellan Ekelöfs barndom 

och religiositet, att dessa går att följa i hans poesi samt att de teoretiska verktygen på ett 

produktivt sätt kan förklara och skapa förståelse kring barndomen, den religiösa 

uppfattningen och poesin.  

 

 

Framtida forskning 

Fortsatt forskning efter detta arbete kan föras i olika riktningar. Det går att utöka detta 

arbete till att inkludera fler källor, ett bredare material av poesi och en utökad förståelse 

av teori i kontext med konst. Eller så kunde oidipalfasen utforskas mer ingående, vilken 

var särskilt intressant och djup för Ekelöf. 

 En annan riktning skulle vara att med samma teoretiska grund och liknade syfte, 

undersöka och analysera andra konstnärer, såväl litterära som andra konstnärliga utövare. 

Ekelöf är välstuderad, liksom exempelvis Strindberg, Almqvist eller Tranströmer, därför 

kunde det vara intressant att studera en mindre belyst konstnär även om det alltid går att 

tillföra till tidigare forskning, hur välanalyserad den än må vara.  
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