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Tecken i tiden
Som mycket liten gosse gick jag tre gånger på raken till den lokala söndagsskolan i akt och
mening att erhålla en som jag tyckte oerhört vacker och dramatisk bild, beströdd med glitter.
Det var åskmoln, det var blixtar, och på en skranglig bro över en bergsklyfta gick en flicka
och en pojke. Över barnen svävade en vitklädd och vingförsedd kvinnlig gestalt – en ängel.
Ungefär så här såg det ut, fast med sämre väder och ett allmänt ruskigare scenario:

Efter mottagandet av den glittriga klenoden slutade jag gå i söndagsskolan, och min relation
till änglar låg sedan i träda i många år. Inte för ett ögonblick föreställde jag mig att det fanns
någon som trodde på dem ’på riktigt.’
I slutet av 2015 väckte en undersökning som initierats av Föreningen Vetenskap och
Folkbildning en viss uppmärksamhet i media. Hos mig väckte den bestörtning. Respondenter
var ett representativt urval av den svenska allmänheten i åldern 18-89 år, och frågorna rörde
sig om de svarandes inställning till vetenskap, pseudovetenskap (definierat av NE som
”mystisk eller spekulativ forskning som inte är accepterad av vetenskapssamhället”),
konspirationsteorier och det övernaturliga.3 Det visade sig att så många som 37 % sade sig tro
på olika former av paranormala fenomen, och att den som tror på ett fenomen också tror på
andra: tron på healing, spöken, reinkarnation och änglar etc. samvarierar. Intressant, men
utom den egentliga diskussionen i den här artikeln, är att partitillhörighet och tro på
övernaturliga ting också samvarierar. Vänsterpartiets sympatisörer är, frånsett
kristdemokraterna, de som är mest benägna att tro på ett liv efter döden och SD:s
sympatisörer tror på besök av UFO:n i högre grad än andra. Miljöpartister tror i mer än
dubbelt så stor utsträckning som genomsnittet på astrologi och healing, men även tron på
1 Franciscus I, påve.
2 Sam Harris, The End of Faith. Religion, Terror, and the Future of Reason. London: Simon & Schuster, 2006,
s. 89.
3 VoF-undersökningen 2015. Stockholm: Föreningen för Vetenskap och Folkbildning.

änglar är kraftigt överrepresenterad här (35 %). De delar denna tro med Kristdemokraterna
(mer än 60 %), men, som det står i undersökningen, ”det finns anledning att fråga sig om de
änglar Miljöpartiets anhängare tror på är likadant beskaffade som Kristdemokraternas.” Jag
återkommer rörande den antydda distinktionen mellan olika sorters änglar. I den specifika
frågan om änglar visade det sig även finnas en genusaspekt: totalt 19 % av de tillfrågade tror
på änglar, fördelade på 12% av männen och 26% av kvinnorna.
Ett hastigt googlande gav sedan vid handen att det som för mig var en häpnadsväckande
hög nivå - en av fem svenskar tror på änglar! - i själva verket var en exceptionellt låg nivå i ett
globalt perspektiv. Jag fann inom det engelska språkområdet en exponentiell ökning av
änglatroende; från Storbritanniens 26 % av männen, 39 % av kvinnorna, till Australiens 37 %
av männen, 63 % av kvinnorna och USA:s 78 %. I det senare fallet fanns i min källa ingen
uppdelning mellan män och kvinnor; däremot en separat notering för ’hispanics,’ för vilka
siffran var högre än genomsnittet, indikerande en stor andel änglatroende även i Latinamerika.
Möjligt är att även den nivån toppas av Kanadas 90 %.4 Någonstans här började jag känna att
jag vill nog helst inget veta om tillståndet i resten av världen.
På det mer lokala planet fann jag en predikan av Sveriges ärkebiskop, som med för mig
märklig logik förklarar hur änglar är (de curlar inte); med utgångspunkt från den bild jag så
hett åtrådde i min barndom, d.v.s. en ren fantasibild. Ett snäpp längre ned i hierarkin hittade
jag en biskop, som framförde den möjligtvis logiska tanken att ”änglar finns, om Gud vill.”5
Döm om min förvåning, då jag insåg att även i de förment vetenskapliga kretsar där jag rör
mig till vardags – där en grundval för verksamheten är ’vetenskap och beprövad erfarenhet’ förekommer tron på änglar och/eller försvar av denna tro. Och då talar jag inte om rätten till
denna tro, vilken jag själv är beredd att försvara, utan om själva tron; att änglar de facto
existerar. Från förvåning gled min reaktion över i ett djupt obehag, den senare känslan i så
hög grad att jag kände mig mer än vagt befryndad med kvinnan i Jan Stenmarks bild:6

4 David Marr, ‘Faith: What Australians believe in’. Sydney Morning Herald, 19 December 2009.
Mark Duell, ‘I was just lying there when they appeared, two beautiful beings with wings dressed in white’. Daily
Mail Online, May 20th 2017. ‘Miracles, Divine Healings, and Angels: Beliefs among U.S. Adults 45+, with
Hispanic Oversample’. AARP The Magazine and AARP Segunda Juventud, Sarah Boesveld & Jonathon Rivait,
‘A God? That's complicated. Canadians hanging on to personal faith as organized religion declines’. National
Post, Toronto, April 5, 2015.
5 Antje Jackelén, Predikan i Uppsala domkyrka 2/10 2016, Facebook, Biskop Åke Bonnier Finns de?
http://blogg.svenskakyrkan.se/akebonnier/2011/09/28/finns-de/
6 Jan Stenmark, Känslan man har. Stockholm: Galago, 2001.

Nedanstående text kommer att centreras kring änglar och tron på dessa bevingade himlaväsen,
men också de historiska, intellektuella/filosofiska processer vari denna tro fötts och frodats,
till synes tynat bort och sedan återfötts i delvis ny skepnad. Ett parallellt, underliggande tema
är ’immanens’ och ’transcendens,’ begrepp som jag lånat från Simone de Beauvoirs Det
andra könet. Hos de Beauvoir handlar immanens om ett icke-val; att acceptera en traditionell,
begränsande kvinnoroll, medan transcendens står för valet att välja frihet, att överskrida det
socialt och traditionellt ålagda, med de konsekvenser som detta kan medföra. Som jag ser det
kan resonemanget appliceras även på andra sammanhang där ett okritiskt anammande av vad
omgivning och tradition påbjuder står mot ett självständigt och förnuftsbaserat tänkande.7
Mycket nedan rör sig om förhållandet mellan tro och vetande, där begreppet transcendens i
förhandenvarande text är starkt kopplat till Immanuel Kants sapere aude, latin för ’våga veta’.
Historisk bakgrund – Bibeln och Koranen
Låt oss börja från början – hur har det mytologiska fenomenet änglar gestaltats genom
historien? Den äldsta kända bilden av vad som med lite fantasi skulle kunna betecknas som en
ängel är en 6000 år gammal inristning i en av världens äldsta städer, Ur i Mesopotamien.
Bilden föreställer en bevingad figur som häller livets vatten i en kopp, hållen av en kung. Det
finns andra exempel på bevingade figurer från samma geografiska område; gripar med
ansikten som människor eller lejon och kroppar som tjurar, örnar eller sfinxer. Den egyptiska
gudinnan Nephtys avbildades ofta som en bevingad figur. De gamla egyptierna trodde att alla
människor har en osynlig dubbelgångare, en Ka. Ka var antingen personens själ eller någon
slags skyddsängel.
Ursprunget till vad en modern människa skulle känna igen som änglar står att finna i den
Zoroastriska religionen. Zarathustra, även känd under sitt grekiska namn Zoroaster, var en
persisk profet som långt tillbaka i ett historiskt töcken grundade en religion efter att ha haft
uppenbarelsesamtal med Ahura Mazda (den vise mästaren) och andra himmelska figurer, som
Vohu Manah (det goda tänkandet). Inom den zoroastriska religionen finns hierarkier av änglar
som kämpar på guden Ahura Mazdas goda sida mot den destruktiva kraften Angra Mainyus
(senare benämnd Ahriman) och dennes demoner. Högst upp i hierarkin på Ahura Mazdas sida
finns Amesha Spenta, (de sju odödliga välgörarna) och under dem finns Yazata (de
vördnadsvärda.) I den zoroastriska religionen finns mycket som senare beskrivs i Bibeln och
Koranen: en enda Gud och hans onda fiende, himmel och helvete, en sista strid mellan onda
och goda krafter, de dödas uppståndelse och en yttersta dom.8 Inte minst Bibelns syn på
änglar kom att influeras av den zoroastriska läran under judarnas babyloniska fångenskap på
400- och 500-talen f. Kr.
I Gamla Testamentet beskrivs änglarna som Guds budbärare. Själva ordet ängel kommer
av det grekiska angelos som betyder budbärare eller sändebud. Änglarna var med då jorden
skapades, ”och alla Guds söner höjde glädjerop” (Job 38:4-7), det var en ängel som visade
Israels barn vägen ut ur Egypten (2 Mos 33:2) och Moses fick de tio budorden ”genom
änglars försorg” (Apostlagärningarna 7:53). Det är änglar som berättar för den åldrade
Abraham att han och hans likaså åldrade hustru Sara ska få en son (Första Mosebok 18). Det
är också en ängel som stoppar Abraham då han står i beredskap att offra sin son, därtill
7 Simone de Beauvoir har i sin tur lånat begreppen från teologin, där immanens betecknar ’Guds allestädes
närvaro och inneboende i tingen och människorna’, medan transcendens betecknar ’sådant som ligger bortom
sinnevärlden eller den mänskliga kunskapen’ (Carl Henrik Martling, Svenskt kyrkolexikon, Skellefteå: Artos,
2005.)
8 Källor: Richard Webster, Encyclopedia of Angels. Woodbury, Minnesota: Llewellyn Publications, 2016, ss. xxi., Michael Stausberg, Zarathustra och zoroastrismen. Nora: Nya Doxa, 2005, John Palmer, ’Zoroaster –
forgotten prophet of the one God’, The Guardian, 13 July, 2010.

beordrad av Gud. Ängeln sade: ”Låt icke din hand komma vid gossen, och gör honom intet; ty
nu vet jag att du fruktar Gud, nu då du icke har undanhållit mig din ende son” (1 Mos 22:12).
I Jobs bok nämns Satan för första gången; men inte under det namnet utan som ’åklagaren.’ I
Krönikeboken 1:21 nämns Satan vid namn. I Gamla Testamentet finner man också berättelsen
om Lot. Lot bor i Sodom och får en dag besök av två änglar i skepnad av män. Sodoms
manliga befolkning kräver att få "känna" männen, d.v.s. att ha sex med dem. Lot vägrar, och
erbjuder i stället männen sina orörda döttrar, men de lyssnar inte på det örat. Då förblindar
änglarna männen, och dagen efter förstör Gud Sodom i svavel och eld (1 Mos 18-19).
Änglarnas antal är oräkneligt, ”mer än tolv legioner” i Matteus 26:53, ”tusen gånger tusen
och tiotusen gånger tiotusen” i Daniel 7:10 och Uppenbarelseboken 5:11. Det finns olika
sorters änglar. Särskilt nämns serafer och keruber; de senare bär upp Guds tronstol. Profeten
Jesaja beskriver hur han i en syn fick se seraferna i Jerusalems tempel:
Herren satt på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet.
Serafer stodo omkring honom. Var och en med sex vingar: med två betäckte de sina
ansikten, med två betäckte de sina fötter, och med två flögo de. Och den ene ropade
till den andre och sade: Helig, helig, helig är Herren Sebaot; hela jorden är full av
hans härlighet (Jesaja 6:1-3).

I Jesaja 37:36 beskrivs hur Jerusalem räddas från en fientlig här: ”Och herrens ängel gick ut
och slog i assyriernas läger 185000 man; och när man bittida följande morgon kom ut, fick
man se döda kroppar ligga där överallt.” I Daniels bok nämns för första gången änglar vid
namn; Gabriel och Mikael. Inga andra änglar är namngivna i Bibeln.9 I Daniel 12:1 framställs
Mikael som försvarare av Israels folk, och han har inom judisk tradition betraktats som folkets
specielle skyddsängel. Gabriel bär bud om Johannes Döparens födelse och sedan även om
Jesu födelse (Matteus1:20-21). En ängel förkunnade budskapet om Jesu födelse för herdarna,
och den himmelska härskaran hyllade Gud i natten, och när Jesus fastade i öknen fyrtio dagar
och fyrtio nätter blev han frestad av Satan att göra stenarna till bröd och bli herre över alla
riken i världen. Då Jesus sade ”gå bort Satan”, trädde änglar fram och betjänade honom
(Matteus 4:1 -11). I Matteus 28:1-5, vältrar en ängel bort stenen från Jesu grav och säger ”han
är icke här, ty han är uppstånden.” I Matteus 13:37-42, tolkar Jesus för sina lärjungar
’liknelsen om ogräset i åkern’:
Han svarade och sade: ”Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är
världen. Den goda säden, det är rikets barn, men ogräset är ondskans barn. Ovännen,
som sådde det, är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen äro änglar.
Såsom nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så skall det ock ske vid
tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla
tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som äro andra till fall, och dem som göra
vad orätt är, och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och
tandagnisslan.”

I Uppenbarelseboken beskriver aposteln Johannes en lika komplicerad som fasansfull vision.
Änglar framträder i gåtfulla gestalter - lejon, tjur, med ansikte som en människa, en flygande
örn – och med ögon både framtill och baktill. Mikael och hans änglar slåss mot en röd drake
med sju huvuden och tio horn ”den gamle ormen, han som kallas Djävul och Satan.” Satan
kastas ut ur himlen och ned på jorden, där han för krig ”mot de som hålla Guds ord och hava
Jesu vittnesbörd.” Två vilddjur framträder. Det ena, vars tal är 666, förmår människorna att ge
9 Däremot nämns ett antal änglar vid namn i de apokryfiska eller pseudo-epigrafiska texterna, t.ex. i Tobits bok
(numera som tillägg till den svenska Bibeln), Henoks-böckerna och Tredje Esra. Richard Webster nämner i sin
Encyclopedia of Angels “all the major Christian, Islamic, Judaic, and Zoroastrian angels, and all the main angels
invoked by magicians.” Antalet överstiger etthundra redan under bokstaven A.

sig ett märke på högra handen eller på pannan. En ängel förkunnar Guds evangelium, en
annan varnar att alla som bär vilddjurets märke kommer att få dricka av Guds vredes vin. En
ängel med lie påhejas av en annan ängel, ”låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden
är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Ängeln med lien sätter igång, ”och
vinpressen trampades utanför staden, och blod gick ut från pressen och steg ända upp till
betslen på hästarna, på en sträcka av ett tusen sex hundra stadier.”10 Sju änglar låter sedan
mänskligheten få sin beskärda del av ytterligare sju plågor. För att göra en lång historia kort;
det hela slutar med att Satan blir fängslad i tusen år, för att återkomma och ännu en gång bli
besegrad av en änglaskara ledd av en ryttare på en vit häst. I slutändan visar sig en ny himmel,
en ny jord och ett nytt Jerusalem; en stad av rent guld och med murar av jaspis.
Islams grundläggande läror är formulerade i fem pelare och sex trosartiklar. Tron på änglar är
en av de sex artiklarna. Änglarna betraktas som tillhörande en av de osynliga världarna; den
andra är djinnernas (ökenandarnas) värld. Allah skapade änglarna av ljus, djinnerna av eld och
människan av lera. Så här står det i Koranen (35:1):
Lov och pris hör Gud till, himlarnas och jordens skapare, som använder änglarna
som budbärare med två eller tre eller fyra par vingar. Han tilldelar det skapade vad
han vill; Gud är förvisso allsmäktig.

Änglarna viktigaste uppdrag är att prisa Allah. Eftersom de är av ljus av låg densitet kan de
inte ses av människorna, men de kan anta mänsklig gestalt; som när Jebreel (Gabriel) visade
sig för Maria, för Abraham och för Lot. Den bibliska berättelsen om Lot finns i en snarlik
version i Koranen, och även här leder de syndfulla människornas agerande till död och
undergång, medan änglarna räddar Lot.
När Muhammed var 40 år gammal fick han sin första uppenbarelse av Jebreel på berget
Hira, vid Mecka; ett tillfälle som i den nittiosjunde suran betecknas som Laylat al-qadr
(allmaktens natt.) Jebreel reciterade ur Koranen för honom, vilket senare upprepades ett stort
antal gånger. Jebreel är uppenbarelsens ängel och Mikael är den ängel som belönar människor
för deras goda gärningar, men är även den som medför åska och blixtar. Dödsängeln (malak
al- maut) heter Izrail och Israfeel är den ängel som ska signalera Domedagen genom att blåsa
i en trumpet. Som en parallell till muslimernas viktigaste helgedom, har änglarna en Kaba i
sjunde himlen, dit de beger sig på hajj (vallfärd). Till skillnad från djinner kan änglar inte
vägra att lyda Allahs direktiv. Därför är Satan (Shaitan) inte en fallen ängel inom Islam, utan
en djinn, som vägrade att falla ned för Adam, den första människan.
I sura 3:40 beskrivs, i likhet med Bibeln, hur änglar bebådar Jesu födelse: ”Än när
änglarna sade: ”Maria, Gud bebådar dig förvisso ett ord från sig. Hans namn skall vara
Kristus, Jesus, Marias son, ärad både i detta och i det tillkommande livet, en av dem som få
komma Gud nära.” Ingen har sett änglarna i deras sanna form utom Profeten Muhammed,
under ’den nattliga resan’; som egentligen var två resor. Den första, Isra, inleddes med att
Muhammed beordrades av Jebreel att sätta sig på det himmelska djuret Buraq, som flög med
dem på ryggen från Mecka till Tempelberget i Jerusalem. Efter att ha lett en bön med tidigare
profeter lyftes Muhammed och Jebreel uppåt i den andra resan, Mirai. På vägen passerade de
sju himlar. Ovanför den sista träffade Muhammed Gud, som gav honom i uppgift att få
muslimerna att be 50 gånger per dag. På tillbakavägen mötte han Moses, som hävdade att
detta vore en alltför stor börda. Det hela slutade med en kompromiss, fem böner per dag.

10 Ett stadion = 185 meter. Bibelcitaten är hämtade från Bibeln, Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses
förlag, 1967.

Under resans gång såg Muhammed Jebreel fylla horisonten med sina 600 vingar, varifrån det
föll pärlor och rubiner. Han fick även tala med en av de keruber som prisar Allah dag och
natt. Avståndet från kerubens örsnibbar till hans skuldror var en sju hundra år lång resa. Han
såg även andra förunderliga ting:
Jag visades al-Baitil-Ma’mûr (Allahs hus) Jag frågade Jebreel om det och han sa:
”Detta är al-Bait al-Ma’mûr där 70 000 änglar ber varje dag. När de ger sig av
återvänder de aldrig dit [men varje dag kommer en ny grupp].11

Under jordelivet beledsagas varje människa av fyra änglar, två på natten och två på dagen. De
senare, Raqib och Atid, nedtecknar människans dåliga och goda gärningar. Men redan innan
födelsen ingriper änglar i människans liv. På den fyrtioandra dagen efter avlelsen sänds en
ängel till embryot och formar det och bestämmer dess kön. Efter ytterligare 40 dagar
utvecklas den ofödde med hjälp av en ängel till ett högre stadium. På den hundratjugonde
dagen, blåser en ängel in barnets själ genom dess näsa och bestämmer dess livsöde och
huruvida den kommer att bli välkomnad i paradiset eller hamna i helvetet. Då det blir dags, är
det dödsängeln, malak al-maut, som bringar den dödes själ till två änglar, Munkar och Nakir,
som förhör den avlidne. Vid ankomsten till paradiset (Jannah) – som vaktas av ängeln
Ridwaan - välkomnas de lyckligt lottade av änglar. Annorlunda blir det för syndare och
kuffaar (icke-muslimer):
Om du kunde se förnekarna av sanningen när änglarna i dödsögonblicket tar emot
deras själar och slår dem i ansiktet och ryggen (Koranen 8:52). Om du kunde se, när
de orättfärdiga äro i dödsångest och änglarna sträcka ut händerna med orden: ”Given
upp andan! Idag skolen i lönas med ett förnedrande straff, därför att i talat
osannfärdigt om Gud och varit för högmodiga för hans tecken.” (Koranen 6:93)

Helvetet vaktas av 19 änglar under ledning av Maalik.12
Om skuggor på väggen
Innan vi går vidare; tillåt mig att med hjälp av Platon illustrera min syn på begreppen
immanens och transcendens:
Tänk dig en grotta, där människor sitter fjättrade i en låst position hela sina liv, så att
de bara kan se grottans inre vägg. Bakom dem går en väg, skymd av en låg mur och
bakom vägen finns det en eld. På vägen passerar människor bärande på olika
redskap. Vad de fjättrade ser är skuggorna av sig själva, och det som försiggår på
vägen, projicerade på grottans vägg. En av fångarna lyckas så befria sig, vänder sig
om och upptäcker vägen och elden.
Han lämnar grottan – som han först nu inser är en grotta – och bländas av det
skarpa ljuset därute. Gradvis ser han sedan landskapet, solen och människorna som
passerar grottan med sina medhavda föremål. Han inser att allt han tidigare erfarit
enbart var skuggbilder. Då han går tillbaka in i grottan, i akt och mening att meddela
allt detta till sina forna medfångar och för att befria dem, blir han inte trodd – ja, han
betraktas till och med som ett hot, och de är beredda att döda honom. 13

11 Tron på Guds änglar http://islam.se/tron-pa-guds-anglar
12 Källor till avsnittet om änglar inom Islam: Koranen, översatt från arabiskan av K. V. Zetterstéen, Stockholm:
Wahlström & Widstrand, 2003, http://islam.se/tron-pa-guds-anglar, Umar S. al-Ashqar, The World of the Noble
Angels in the Light of the Qur’an and Sunnah. Islamic Creed Series 2. Riyadh, Saudi Arabia: International
Islamic Publishing House, 2005, Isaac Misra, Angels in Islam, CPSIA, 2016.
13 Platon, Skrifter. Bok 7. Stockholm: Atlantis, 2017, ss. 293-296, här i starkt koncentrat.

Medeltida mörker och ljus
Det romerska rikets religion hade ett galleri av centrala gudar vars egenskaper lånats från den
grekiska mytologin och vilkas välvilja betraktades som en förutsättning för statens
välbefinnande. Andra religioner tolererades så länge de inte utnyttjades i subversiva syften.
Den snabbt expanderande kristendomen kom tidigt att misstänkas för just detta. År 64 utbröt
en stor brand i Rom, vilket skylldes på de kristna. En massiv förföljelse inleddes, varunder ett
stort antal kristna dömdes till döden och kom att betraktas som martyrer. Många kristna avföll
under förföljelserna, och det bildades grupper som menade sig ensamma ha hållit fast vid
tron. Bland dessa växte en intolerans fram mot andra försök att tolka världen än den egna. Där
det tidigare funnits ett stort intresse för grekisk filosofi slog nu detta över i sin motsats.
Kyrkofadern Tertullianus (ca 160-220) har blivit känd för att förespråka en boskillnad mellan
tro och vetande; en inställning som han formulerade sålunda: ”Vad har Aten med Jerusalem
att göra? Vad har akademin med kyrkan att göra?” Med Aten och akademin avsågs den
filosofiska tradition där tankar kunde mötas och idéer anammas eller förkastas.
I början av 300-talet slutade förföljelserna, och situationen för de kristna förändrades
dramatiskt. Kejsar Konstantin förklarade år 313 kristendomen laglig, och vid det första
kyrkomötet, konciliet i Nicaea år 325, fastslogs grundläggande teologiska premisser för att
undanröja dispyter inom religionen. År 385 blev kristendomen statsreligion och kort därefter
den enda tillåtna religionen i det romerska väldet. Den västra delen av det romerska riket
kollapsade på 470-talet, efter långvariga attacker från germanska folk. Den östra delen,
Bysans, med huvudsäte i Konstantinopel, fortlevde i ytterligare ett tusental år.
Angelologi, läran om änglar, blev vida spridd under den period som brukar benämnas den
mörka medeltiden. En okänd munk, Pseudo-Dionysios, även kallad Dionysios Areopagiten,
hade utifrån bibliska källor funnit att änglarnas skara har sin egen ordning: tre hierarkier med
tre körer vardera, i nedstigande ordning, från närheten till Gud. Den översta hierarkin består
av serafer, keruber och troner, sedan följer herravälden, krafter och furstendömen. Längst ned
finns makter, ärkeänglar och skyddsänglar. Ett andra kyrkomöte i Nicaea fastslog år 787 att
det är tillåtet att avbilda änglar, vilket i sin tur ledde till att det blev en tvistefråga huruvida
änglarna hade någon fysisk egenskap eller inte.14
Det mesta av kulturtraditionen från antikens Grekland och Rom försvann i Europa, utom i
isolerade kloster där det tycktes som att tiden stannat, och ”där munkarna kopierade gamla
latinska texter, skrev naiva historiska krönikor och katalogiserade den lilla mängd
information, riktig och oriktig, som stod till deras förfogande.”15 De gamla diktverken,
filosofiska traktaten och den politiska vältaligheten reducerades till texter som ingen på allvar
läste. Hade någon ägnat texterna mer än ett förstrött intresse hade denne fått göra så på egen
risk, eftersom alla avvikelser från av kyrkan påbjudna tankar kunde leda till dödsstraff.16
I den muslimska världen hölls däremot den antika kunskapen levande, och den utvecklades
dessutom. Efter Muhammeds död år 632 hade hans följare under mycket kort tid skapat ett
välde, Dar al-Islam (islams hus) som sträckte sig från Iberiska halvön till Centralasien, och
som skildes från resten av världen, Dar al-Harb (krigets hus.) Inom det islamiska väldet
blomstrade konst och vetenskap. Där översattes och spreds klassiska filosofiska,
astronomiska, medicinska och matematiska arbeten, inte bara från grekiska och latin, men
också från syriska, persiska och sanskrit. Perioden 750-1250 brukar betraktas som den
islamiska vetenskapens guldålder. I det muslimska väldet betraktades vetenskap om
14 C. F. Fowler O. P. Descartes on the Human Soul. Philosophy and the Demands of Christian Doctrine.
Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1999, s. 137.
15 Edward R. Tannenbaum, Västerlandets historia. Del 1. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1983, s. 21.
16 Olav Hammer, På spaning efter helheten. New Age, en ny folktro? Stockholm: Sveriges
Författarförbund/Dejavu, 2004, s. 33.

religionen, dvs teologi (al ulum al-islamiya) som skild från rationella vetenskaper, ulum alawall, vilket innebar en för den tiden hög grad av frihet för den senare. Detta skilde sig i hög
grad från tillståndet i den kristna världen. Córdoba blev Europas kulturella huvudstad, tillika
medeltidens mest toleranta miljö. Filosofen Averroës skrev där kommentarer till Aristoteles
texter som kom att ha stor betydelse för västerländsk filosofi.17 Averroës förfäktade bl.a.
tanken att förnuftet är oberoende av tron, vilket inte är detsamma som Tertullianus tidigare
särskiljande av ’Aten och Jerusalem.’ Tvärtom, så rör det sig snarare om ett bejakande av
Aten, där tankar kunde mötas fritt utan att hindras av religiösa dogmer. Anders Ehnmark har
beskrivit dylika ’gläntor i historien’ så här:
Eftermiddagen på torget, där de förnuftiga människorna , beredda att ta skäl, samlas
för att dryfta de allmänna angelägenheterna, i ett gyllene ljus av mognad och
Medelhav.18

Då den antika vetenskapen så småningom ’läckte in’ i det kristna Europa från det muslimska
väldet under 1000- och 1200-talet ledde detta till ett intellektuellt uppsving, representerat av
bl.a. Pierre Abelard (1079-1142). Hans mest berömda verk är Sic et Non (Ja och Nej), där han
försökte visa att man kunde finna argument i Bibeln eller de tidiga kristna teologernas skrifter
för att bevisa eller vederlägga vilken tes som helst; ett kunskapssökande som kom att kallas
skolastiken. Den italienske teologen och filosofen Thomas av Aquino, (1225-1274) använde
sig av Abelards metod i sitt försök att förena tro och vetande i sin Summa Theologica. Då han
gjorde detta vidareutvecklade och komplicerade han såväl Tertullianus som Ebelards tankar:
Thomas av Aquino ansåg att det finns tre vägar till sanningen, och ingen boskillnad mellan tro
och vetande. De tre vägarna är uppenbarelseteologin, som enbart utifrån tron hjälper oss att
förstå mysterier som treenigheten och skapelsen, den naturliga teologin, som genom studier
av Bibeln och filosofi och i en samverkan mellan tro och förnuft uppenbarar sanningar och,
slutligen, naturfilosofin, där världen studeras empiriskt, enbart med förnuftets hjälp.
Vad gäller änglarna, hade kyrkan hade vid det fjärde laterankonciliet i Rom år 1215
stadfäst att de saknar kroppslighet, och därmed sopat bort all tveksamhet på den punkten.
Thomas av Aquino utgick från Dionysios hierarki, då han skrev att universum vore
ofullständigt utan änglarna. Guds skapelse är perfekt, vilket den inte skulle vara om det fanns
för stora glapp i skalan mellan lägsta och högsta, d.v.s. om det inte fanns änglar mellan
människorna och Gud.19 Thomas av Aquino rönte ett enormt stort inflytande i såväl samtid
som framtid, inte enbart vad gäller änglar, utan också häxor och ’vanliga’ kvinnor.
Renässans, häxprocesser och ett tudelat Europa
Till mitten hunnen på vår levnads vandring hade jag i en dunkel skog gått vilse och
irrat bort mig från den rätta vägen. Hur svår den skogen tycks mig att beskriva, så
vild och full av snår och oframkomlig att blotta tanken på den väcker fruktan! 20

Så lyder inledningen till Dante Alighieris (1265-1321) Den gudomliga komedin. Verket är
uppdelat i tre delar, där händelserna i den första är förlagda till helvetet; den andra delen
behandlar skärselden och den sista är ägnad paradiset. Strax efter den citerade inledningen
ovan blir vandraren (d.v.s. Dante) ansatt av tre vilddjur. I sin nöd ser han en gestalt som han
förtvivlat anropar: ”Förbarma dig, jag ber dig, vem du än är, människa eller skugga!”
”Människa är jag ej, men var”, blev svaret. Skepnaden visar sig vara den romerske diktaren
17 Christer Sturmark, Upplysning i det 21:a århundradet. Stockholm: Fri tanke förlag, 2015, s. 328.
18 Anders Ehnmark, Maktens hemligheter. En essä om Machiavelli. Stockholm: Norstedts Förlag, 1986, s. 209.
19 Mortimer Adler, The Angels and Us. Lavergne, Tennessee, 2017, ss. 56-57.
20 Dante, Den gudomiliga komedin. Stockholm: Natur och kultur, 1983, s. 15.

Vergilius, som leder Dante in i dödsriket. Det har sagts att när poeten trädde in i dödsriket
lämnade han samtidigt medeltiden.21 Människorna han möter i helvetet skildras nämligen som
individer av kött och blod – inte som arketyper i en religiös sedeskildring.
Dante såg heller inte detta livet som en plågsam nödvändighet som måste genomlidas
innan det eviga tar vid. Människans plikt är i stället att både sträva efter lycka i livet och ett
evigt liv hinsides, och att dessa åtskilda strävanden också borde regleras av åtskilda
auktoriteter, d.v.s. kyrkan och den världsliga makten. Allt detta kan ses som fröet till tankar
som kom att växa fram under kommande århundraden.
Dante levde i en värld som kännetecknats av stark ekonomisk utveckling i norra Italien
under 1100- och 1200-talen, baserat på regionens ställning som mellanhand i handeln mellan
Europa och Orienten. Utvecklingen fick ett abrupt slut då digerdöden härjade 1347-1354.
Omkring en tredjedel av befolkningen fick sätta livet till och Europas ekonomiska, social och
politiska strukturer skakades i grunden. Samtidigt har Digerdöden av vissa forskare setts som
en vattendelare i Europas historia. Medan den kortsiktiga effekten var kollektiv chock och
social upplösning, så innebar katastrofen i det långa loppet också en öppning för reform och
förnyelse. Som Dick Harrison konstaterar: ”Saker och ting blev inte som förr.”22
Efter digerdöden blommade en ny kulturströmning upp under 1400-talet. Det handlade om
renässansen. Själva ordet renässans betyder pånyttfödelse, och hänsyftar på det försök att
efterlikna antiken på en rad områden som var en betydande del av skeendet. Den förändrade
synen på människan och världen fick till en början sitt allra tydligaste uttryck just i poesin,
inte minst hos Francesco Petrarca (1304-1374), vars diktning brukar räknas som den verkliga
startpunkten för renässansen. Inte minst berömd för eftervärlden är hans kärlek till Laura,
kvinnan som var den stora inspirationen till hans på toskanska skrivna lyrik, men i sin samtid
var Petrarca huvudsakligen beundrad för sin latinska poesi. Petrarca sökte sig till Platon och
framför allt Cicero och Seneca, och skrev moralfilosofiska verk i deras anda, främst De
remediis utriusque fortunae (’Om botemedel mot båda slagen av lycka’.) Petrarca samlade
med stor vurm på antika manuskript, vilka han studerade och källkritiskt granskade och
tolkade. Han banade vägen för den pånyttfödelse av den klassiska kulturen som de kommande
generationerna av humanister skulle förverkliga.
Humanismen var en filosofi och kulturell praxis som syftade till att reformera den
allmänna kunskapsmassan genom studier av de grekiska och latinska källor som nu fanns
tillgängliga. Den finske filosofen Gerog Henrik von Wright ser detta som ett återvändande till
den psykologiska grunden för den antika grekiska filosofin, att människotanken kan begripa
tingens logos, med innebörden ’mening’ och ’inneboende ordning’, utan hjälp av
övernaturliga auktoriteter.23 Själva ordet humanism kommer av latinets humanitas, i sin tur en
tolkning av det grekiska paideia; en filosofi som sätter människan och hennes värld i centrum.
Till skolastiken, med dess logiska spetsfundigheter som gjorde teologin till en abstrakt och
dogmatisk vetenskap, stod humanismen i opposition.24 Den grekiske filosofen Protagoras är
för eftervärlden känd för uttrycket ”människan är alltings mått”, vilket kan betraktas som
något av ett signum för renässansen och humanismen. Det här är Leonardo da Vincis
tolkning:

21 Humanismen ur ett mänskligt perspektiv, Good News Magazine, 2/2011
https://mirilani,wordpress.com/2011/12/27/humanismen-en-resa-ur-ett-mänskligt-perspektiv/
22 Dick Harrison, Stora döden. Den värsta katastrof som drabbat Europa. Stockholm: Ordfront, 2000, s. 138. Se
även Samuel L. Cohn, ’The Black Death: End of a Paradigm’, The American Historical Review, Vol. 107, No. 3,
June 2002 och David Herlihy, The Black Death and the Transformation of the West. Cambridge, Massachusetts
& London, England: Harvard University Press, 1997.
23 Georg Henrik von Wright, Vetenskapen och förnuftet. Stockholm: Bonnier Fakta, 1989, s. 24.
24 Den franske renässansförfattaren Francois Rabelais drev svårt med den gamla skolans skinntorra och
testuggande skolastiker i den fortfarande ytterst läsvärda Den store Gargantuas förskräckliga leverne (1532).

Florens brukar nämnas som renässansens vagga. Staden hade under 1300-talet intagit en
relativt undanskymd roll inom Italiens kulturliv, men hade snabbare än sina grannar lyckats
repa sig från pestens verkningar. Rika handelsfamiljer köpte sig frälsning, makt och prestige
för sina pengar genom att bekosta kyrkobyggen, men också genom att agera mecenater för
konstnärer som Michelangelo och da Vinci. Det är här som Rafael och Botticelli skapade vår
etablerade syn på änglar; bevingade figurer i skinande vitt och med mänskliga ansikten. En
detalj i Rafaels målning Den Sixtinska Madonnan grundlade en fortfarande älskad subgenre
’knubbiga änglabarn’.

Det bör påpekas att norra/centrala Italien med sin humanistiska filosofi och sina geniala
konstnärer på intet sätt var någon idyll på politisk nivå. Landet bestod av ett otal rivaliserande
småriken, i ständig fejd inte bara med varandra utan även med (och om) det korrumperade
och av intriger och våld genomsyrade påveväldet. ”Små riken byggdes upp och ramlade.
Furstar högg huvudet av varandra i varje hörn av landet. Påvar föll förgiftade till marken.”25
Kluvenheten mellan renässansens filosofiska och konstnärliga humanism och dess samtida
politiska verklighet kan belysas av att Leonardo da Vinci som skapade renässansens ’logga’
också framhöll sig själv som "en mästare i konsten att uppfinna krigsmaskiner."26
Det är här som Leonardos samtida, Niccolò Machiavelli (1469-1527) skrev sin Il Principe
(Fursten), om makt; hur makt vinnes, hur den behålls och eventuellt förloras. Machiavelli
skrev i en etablerad genre, furstespeglar, skrifter som uppställde etiska normer för hur en
furste skulle styra sitt folk. Men Machiavelli underordnade sig inte några etiska normer:
Således bör en furste verka mild, trogen, mänsklig, uppriktig, gudfruktig och också
kunna vara det, men han bör andligen vara beredd att, då han är nödgad till det,
kunna ändra sig och visa de motsatta egenskaperna … vara beredd att vända sig
25 Ehnmark, Maktens hemligheter, s. 8.
26 Mikael Hörnqvist, Var Machiavelli modern? http://www2.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/machmodern01.htm

allteftersom vinden och ödets växlingar tvingar honom och inte avlägsna sig från det
goda om det är möjligt, men kunna göra det onda om han är nödgad till det. 27

Inget utrymme lämnas åt magi eller allehanda besvärjelser; det är individens, furstens egna
agerande som fäller utslaget. Machiavelli har beskrivits som den förste moderna tänkaren och
som själva modernitetens upphovsman.28 Han betraktade maktspelet med samma blick som
Galileo Galileo senare kom att betrakta himlavalvet och som senare i den här texten kommer
att kallas the clinical gaze. Men låt oss inte gå händelserna i förväg.
Petrarcas vurm för antika handskrifter ledde till en formlig bokfeber bland hans lärda
samtida och ett intensivt sökande efter ålderstigna manuskript som överlevt medeltiden
vidtog. En som deltog i detta var Poggio Bracciolini, mannen som, med Stephen Greenblatts
ord, kom att ’förlösa moderniteten’.29 I januari 1417 fann Poggio i ett tyskt kloster en kopia av
romaren Titus Lucretius Carus, verk De rerum natura (Om tingens natur, skriven cirka 50
f.Kr.) De rerum natura är Lucretius hyllning till den grekiske filosofen Epikuros (341-270 f.
Kr.) Epikuros hävdade i sin filosofi saker som i efterhand ter sig långt före sin tid, t.ex.
sinnesintryckens prioritet som den främsta källan till människans förmåga att skilja falskt från
sant. För flertalet av medeltidens intellektuella var det tvärtom en självklarhet att filosofera
kring hur världen fungerade snarare än att faktiskt undersöka sakförhållanden.30 Epikuros är
känd för sin atomlära (som han lånat från Demokritos och utvecklat), som säger att alla ting är
sammansatta av minsta, odelbara (det grekiska ordet atom betyder odelbar) element, som är
oförgängliga.
Epikuros utvecklade även tankar om att organismer utvecklats i otaliga former, varav
många visat sig misslyckade och därför dött ut, medan en minoritet var anpassningsbara nog
att överleva och reproducera sig på sikt. På framför allt en punkt skiljer sig Epikuros från den
allenarådande synen på 1400-talet; han frikopplade människans tillvaro på jorden från
gudomliga ingripanden. Han förnekade inte gudarnas existens, men hävdade att eftersom
dessa lever i sin egen oåtkomliga frid, påverkar de inte människornas liv. Om döden har
Epikuros sagt: ”Så länge vi finns, finns icke döden; när döden finns, finns icke vi.”31 Mer än
300 år efter Epikuros död skrev Lucretius:
När mänskligt liv låg förnedrat i allas åsyn och tryckt mot marken under religionens
tyngd som från himlens rymder visade sitt ansikte och hotade människorna med sitt
förfärliga utseende, då var det en man från Grekland som först vågade höja sin
dödliga blick och sätta sig till motvärn, och honom kuvade varken gudarnas rykte
eller blixtar eller himlens hotfulla mullrande, nej, det fick den modige att så mycket
ivrigare längta efter att bli den förste att genombryta de hindrande låsen på naturens
portar. Och så segrade hans sega styrka och han gick långt utanför världens
flammande murar och vandrade genom det omätliga universum med tanke och själ
och därifrån berättar han i triumf vad som kan och vad som inte kan uppstå, hur
alltings makt är begränsad, hur djupt gränspålen når. Därför ligger nu religionen
under hans fötter, krossad, och segern höjer oss till himlen. 32

Vad Lucretius erbjöd sina läsare var en värld där immateriella fenomen som änglar, demoner
eller spöken inte existerar; där skräcken för gud(ar) eller döden är onödig. Förleds inte av
prästerskapets lögner, se i stället modigt och lugnt på tingen och tillvaron som den är, var

27 Niccoló Macchiavelli, Fursten. Stockholm: Natur och Kultur, 2002, s. 90.
28 Harvey C. Mansfield, Machiavelli’s Virtue. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1998.
29 Stephen Greenblatt, The Swerve. How the World Became Modern. New York: W.W. Norton & Company,
2011, s. 13.
30 Hammer, På spaning efter helheten, s. 33.
31 Bertil Cavallin, inledning till Lucretius, Om tingens natur. Forum: Stockholm 1972.
32 Lucretius, Om tingens natur, s. 20.

budskapet.33 De rerum natura kom att utgöra en resonansbotten för många av tidens lärde,
och dess influenser kan skönjas i verk av renässansens stora filosofer, diktare och konstnärer Shakespeare, Botticelli, Machiavelli och Michel de Montaigne - och hos vetenskapsmän som
Kopernikus, Vesalius och Giordano Bruno.
Med tiden sökte sig renässansens idéer norrut, och den mest inflytelserika av humanisterna
blev Erasmus av Rotterdam (ca 1469-1536), inte minst genom att sprida sina verk inom
ramarna för den av Gutenberg förfinade boktryckarkonsten. Med sin Adagia, en samling
klassiska citat med kommentarer, en grekisk bibeltolkning och Dårskapens lov, där han
satiriserar kyrkliga såväl som profana företeelser, blev Erasmus kontinentens mest lästa
författare och kom att bilda navet i ett kunskapsutbyte mellan samtidens främsta tänkare. Han
blev, med Nina Burtons ord, ’Gutenberg-galaxens Nova’.34
Men det var inte enbart Bibeln och den nya humanismen som publicerades och spreds. En
stor skamfläck i Europas historia är häxprocesserna. Det hela baserades på texter i Gamla
Testamentet: “En trollkvinna skall du icke låta leva” (Andra Moseboken 22:18.), “När någon,
man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelser eller spådom, skall denna straffas med
döden; man skall stena honom, blodskuld låder vid honom” (Tredje Moseboken 20:27).
1484 utfärdade påven Innocentius VIII bullan Summis desiderantes effectibus, där häxor
anklagades för beblandelse med demoner, och bruk av besvärjelser i syfte att döda barn och
husdjur, bringa missväxt, sjukdomar, impotens och sterilitet. Påven beordrade två munkar att
författa en rapport om häxor och trolldom, vilket år 1487 resulterade i skriften Malleus
Maleficarum (Häxhammaren), en ”handbok” i hur man avslöjar, överbevisar och dömer
häxor. Mycket av innehållet lånades från Thomas av Aquino, som betraktade demoner som
onda änglar med förmågan att förena sig med mänskliga kroppar och att i pakter besegla sin
relation.35 Att brännas vid pålen var det vanliga dödsstraffet för hädelse, och Malleus
uppmuntrade till samma behandling av häxor. Under de följande 200 åren var det enbart
Bibeln som såldes i fler exemplar än Malleus Maleficarum. Lagstiftning mot trolldom och
jakt på häxor genomdrevs över hela Europa, och mellan 50000 och 80000 människor miste
sina liv; de allra flesta av dem kvinnor.
Lagstiftning genomdrevs också gentemot tryckeribranschen, vars framgångar fick såväl
kyrkliga som världsliga potentater att dra öronen åt sig. 1560 hade censurlagar etablerats i
hela Europa. En ständig kamp mellan å ena sidan författare, tryckare och distributörer och å
andra sidan statliga och kyrkliga censorer hade då inletts, i en tid av fundamentala ideologiska
konflikter. Ingen konflikt var mer fundamental än den som uppstod i och med Martin Luthers
uppspikande av 95 teser på kyrkporten i Wittemberg 1517, i protest mot kyrkans försäljning
av s.k. avlatsbrev, men även i övrigt kritiskt formulerade mot påveämbetet och dess girighet.
Luther bannlystes, men kunde under beskydd av lokala makthavare och via den nyligen
etablerade tryckkonsten sprida sina tankar inom ’galaxen’ och i slutändan genomföra en
reformation av kyrkan; vilket i praktiken innebar en delning av kyrkan i en protestantisk
nordlig och en katolsk sydlig del.

33 Greenblatt, The Swerve, s. 199.
34 Nina Burton, Gutenberg-galaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500talets medierevolution. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2016. Begreppet ’Gutenberg galaxen’ kommer från
den kanadensiske filosofen och medieteoretikern Marshall McLuhans bok med samma namn (1962).
35 Alan Charles Kors & Edward Peters, Witchcraft in Europe 400 – 1700. Philadelphia: University of
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Den vetenskapliga revolutionen
En konsekvens var att i norra Europa försköts den religiösa auktoriteten gradvis från kyrkan
till Bibeln och sedan vidare till individen själv. På ett helt annat plan och i ett teologiskt
sammanhang ställdes denne nordeuropeiske individ inför samma öde som Machiavellis
furstar – det är enbart du själv och ditt agerande som, högst eventuellt, bringar frälsning. Detta
innebar ett existentiellt och ångestladdat dilemma som enligt Max Weber var grunden för den
protestantiska, återhållsamma etik som ledde till framväxten av en modern, rationellt
beräknande kapitalism. Men protestantismen inrymde i sig sin egen trojanska häst. Bakom
ångesten och individualismen insmög sig ett beläte – tvivlet - och ur tvivlet sprang förnuftet.
Redan 1530 upphörde inkvisitionen att fungera norr om Alperna och Pyrenéerna. Det
uppstod ett ökat mått av intellektuell frihet, inte minst då i städer som Amsterdam och
London, vilket möjliggjorde för ett helt nytt tänkande att växa fram. Under den vetenskapliga
revolutionen; ca mitten av 1500-talet/slutet av 1600-talet, frigjorde sig vetenskapen i norra
Europa från kyrkans tolkningsföreträde. Inom den katolska världen bjöd dock kyrkan hårt
motstånd mot idéer som betraktade som hädiska.
En viktig strid rörde sig om huruvida jorden eller solen var världens centrum. Enligt
kyrkans världsbild utgjorde jorden en medelpunkt, ett orörligt klot som den övriga delen av
världen kretsar kring. Enligt Kopernikus teori, publicerad 1543, snurrar jorden runt sin axel en
gång per dygn och runt solen en gång per år.36 Kopernikus dog samma år, vilket möjligtvis
var hans smala lycka. Inkvisitionens vrede riktades i stället mot dem som försvarade
Kopernikus efter hans död. Giordano Bruno tog det dessutom ett steg längre, med sin hypotes
om ett oändligt universum uppbyggt av atomer och att andra världar sannolikt också befolkas
av intelligenta varelser. Giordano Bruno brändes, naken och försedd med munkavle, i Rom år
1600.37

Giordano Bruno står sedan 1881 staty på Campo
di Fiori, torget där han brändes.

Galileo Galilei (1564-1642) upptäckte via det nyss uppfunna teleskopet att solen hade fläckar.
Guds verk var inte perfekt! I en rad skrifter diskuterade han också den heliocentriska
världsbilden, vilket ledde till att han av Vatikanen tvingades att göra avbön år 1616.
1632 publicerade Galileo åter sina rön, men nu i form av en dialog mellan den geocentriska
och den heliocentriska synen, Dialogo supra i due sistemi del mondo. Det framstod emellertid
tydligt på vilken sida Galileo befann sig, och han tvangs åter göra avbön.
36 Enligt George Saliba var Kopenrnikus troligen underkunnig om, och byggde delvis sina teorier på, arbeten av
arabiska astronomer som Tusi på 1200-talet och Ibn al-Shatir på 1300-talet. George Saliba, Islamic Science and
the Making of the European Renaissance. Cambridge, Massachusetts & London England: MIT Press, 2011.
37 Ingrid D. Rowland, Giordano Bruno. Philosopher/Heretic. Chicago: The University of Chicago Press, 2008.

Lika viktigt som nya rön var ett nytt sätt att undersöka verkligheten. Francis Bacon (15611626) föreslog i sin Novum organum från 1620 att man skulle anamma ett arbetssätt baserat
på observation, hypoteser och belägg, snarare än filosofisk spekulation, idéer som inspirerats
av Lucretius. Bacon förutspådde att människan med hjälp av vetenskapen skulle upprätta ett
’människans herrevälde över universum’, och det är han som präglat uttrycket ’kunskap är
makt’.38
Det växte fram en bild av naturen som modellerades efter maskinen, och många inom den
nya vetenskapen kom att beteckna sin verksamhet som mekanisk filosofi. Detta innebar bl.a.
ett vederläggande av föreställningen att universum är genomsyrat av syften; en mening med
allt som händer. Detta vederläggande betraktas av Steven Pinker som det kanske största
genombrottet under den vetenskapliga revolutionen.39 Detta var som vi redan sett en tanke
som Epikuros framfört nästan tvåtusen år tidigare och som sedermera återuppväckts via
Lucretius De rerum natura. Den hade sent omsider slagit rot och med tiden allmänt
accepterats. Den förhärskande tanken tidigare var att såväl lyckliga tilldragelser som olyckliga
innebar att någon måste ha velat att det skulle hända och med detta ville säga oss någonting.
Kategorin mening hade en avgörande betydelse för förståelsen av den fysiska verkligheten
som inte enbart skulle förklaras, utan även tolkas och förstås. Naturvetenskapen betraktades
som ett komplement till teologin; det var genom att verifiera en religiöst sanktionerad
världsbild som den fick en innebörd.40 Galilei Galilei, Tycho Brahe och andra astronomer var
tillika astrologer, vilket inte innebar någon motsättning så länge detta synsätt rådde.41
Gradvis ersattes under den vetenskapliga evolutionen detta ’kosmiska moraliska drama’
med ett urverksuniversum där händelser orsakas av förhållanden i nuet, inte av mål för
framtiden.42 På 1630-talet utarbetade den franske filosofen René Descartes analogier mellan
mekaniska ur och naturliga kroppar, inklusive människokroppen. Men även för Descartes var
förklaringar av människans kropp inte samma sak som förklaringar av människans själ.
Kroppar/materiell substans har utsträckning (res extensa på latin) som sitt väsentliga attribut,
medan jaget (själen) är tänkande, är medveten (res cogitans). Enligt Descartes så möts materie
och medvetande enbart i människan. Men var? Descartes gav svaret ”i tallkottkörteln
(epifysen), föreställningens och det sunda förnuftets säte, ja, själens säte.”43 Varje gång som
tallkottkörteln intar ett visst bestämt läge får själen alltid en och samma tanke, och när själen
vill röra kroppen på ett visst sätt ändrar tallkottkörteln sitt läge så att just de muskler som skall
träda i funktion aktiveras.44
Dionysios och Thomas av Aquinas änglahierarki hade med tiden utvecklats till en teori där
en sådan tanke var tillämpbar på allt, från det enklaste till det sublima, ’från svampar till
änglar’.45 I ett sådant schema placerades människan mellan djuren och änglarna, där de med
djuren delade en kropp som var dömd att förintas, och med änglarna en odödlig själ. Med
tiden kom allt fler att peka på människans oroväckande likhet med djuren. Detta gällde i hög
grad fransmännen Michel de Montaigne och Pierre Charron, som förfäktade tanken om ett
nära släktskap, cousinage, mellan människa och djur. Charron gick härvidlag så långt att han
38 von Wright, Vetenskapen och förnuftet, s. 55.
39 Steven Pinker, Upplysning nu. Ett manifest för förnuft, upplysning och humanism. Stockholm: Fri tanke
förlag, 2018, ss. 40.
40 Håkansson, ’Profeten Tycho Brahe’, ss. 688-692.
41 Den persiske astronomen, matematikern och filosofen Ahmad al-Bīrūnī (973–1048), var den förste att skilja
på astronomi och astrologi. Astrologin avfärdade han på grund av att den baserades på förmodanden, inte på
empiri; tankar som inte vann gehör förrän hundratals år senare.
42 Pinker, Upplysning nu, ss. 40-41.
43 Steven Shapin, Den vetenskapliga revolutionen. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium,
2000, ss. 166-167.
44 Rolf Lindborg, René Descartes, Lund: Doxa Press, 1980, s. 101.
45 Fowler, Descartes on the Human Soul, s. 114.

sade att det kunde finnas ett större avstånd mellan människor än mellan vissa människor och
vissa djur. Detta var en utmaning mot tanken om människans (unika) odödliga själ, och det
var också en tanke som Descartes avfärdade. Detta kunde i sin tur tolkas som att Descartes
jämställde det mänskliga medvetandet med det rena tänkandet hos änglar. Enligt Descartes
rörde det sig i båda fallen om ’tänkande ting’, res cogitantes, men han förnekade att det
förelåg någon jämlikhet dem emellan.46 Han exemplifierade på följande sätt: Om en ängel
skulle ta själens ”plats” i hjärnan, så skulle denna ängel inte uppfatta tallkottkörtelns rörelser
såsom syn- och hörselförnimmelser eller såsom glädje, sorg, hat o.s.v. utan just såsom rörelser
hos tallkottkörteln.47
Även den engelske filosofen Thomas Hobbes ägnade en myckenhet av huvudbry åt änglar
och deras egenskaper. I sitt magnum opus Leviathan (1651) tog han upp den gamla frågan
huruvida änglar har någon fysisk kropp eller inte. Efter att nogsamt ha jämfört alla ställen där
änglar nämns i såväl gamla som nya testamentet kom Hobbes fram till följande:
Om vi granskar de ställen i Gamla Testamentet där änglar är omnämnda så skall vi
finna att på de flesta av dem kan ingenting annat med ordet ängel än bild som (på
övernaturlig väg) frambringas i fantasin för att ange Guds närvaro då något
övernaturligt verk kommer till stånd. För den som förstår betydelsen av orden
substans och okroppslig motsäger dessa ord varandra. De många ställen i Nya
testamentet och vår Frälsares egna i bibelord som inte kan misstänkas för att vara
förvanskade har emellertid tvingat mig med mitt svaga förnuft att erkänna och tro att
det också finns substantiella och beständiga änglar.48

Hobbes var väl förtrogen med Galileis och Descartes arbeten och med Francis Bacons
deduktiva vetenskapsmetod och utvecklade själv ett filosofiskt system på materialistisk grund,
där naturen, människan och staten förklarades i termer av rörelse och mekaniska
orsaksrelationer. Trots detta stod Hobbes, i likhet med andra, handfallen inför fenomen som
föll utanför ramarna för den nya vetenskapssynen. Flera av religionens ’eviga sanningar’ var
ännu så självklara att de undslapp ifrågasättande. Enligt vetenskapshistorikern David Wootton
etablerades själva termen fakta under slutet av 1600-talet, och är intimt förknippat med
framväxten av den moderna vetenskapen. Fakta utmärker sig genom att de måste etableras,
det ligger i deras natur att de inte är självklart sanna, till skillnad från religiös tro med dess
anspråk på just eviga sanningar. Låt mig illustrera resonemanget med en målning
avRembrandt, Dr Tulps anatomilektion, från 1632.

46 Ibid, s. 157.
47 Lindborg, René Descartes, s. 171.
48 Thomas Hobbes, Leviathan, Göteborg: Daidalos, 2004, ss. 309-312.

Det tidigare nämnda intellektuella uppsving som blev följden då antik och ’morisk’ kunskap
nådde Europa från islams värld gällde även i viss mån det medicinska kunskapsfältet, som
kom att betraktas som en scientia.49 Trots detta sågs digerdöden antingen som ett Guds straff
för människornas syndfulla leverne, att judar förgiftat brunnarna eller på tre planeters - Mars,
Saturnus, Neptunus - olycksaliga position på himlen, vilket skapade ett tillstånd av ’dålig luft’
på jorden. ’Botemedlen’ blev därefter - försök att blidka den vredgade fadern i himlen,
pogromer där ett stort antal judar fick sätta livet till och olika former av magi, t.ex. de så
berömda flagellantmarscherna, där människor vandrade mellan städer och byar och piskade
sig blodiga. Pesten återkom vid ett antal tillfällen, men aldrig med så förödande konsekvenser
under ’den stora döden’.
Redan vid nästa tillfälle, några årtionden senare, kunde läkare konstatera att de som
överlevt förra gången nu var immuna och att de områden som drabbades värst var de som
sluppit undan förra gången. Vissa pekade nu också på krig, snarare än Guds vrede, som en
orsak. Mängder av ruttnande kroppar och extrema förhållanden i städer som fylldes av en
flyende landsortsbefolkning och deras djur bidrog till förfärliga hygieniska förhållanden som
började ses som möjliga eller rentav troliga anledningar till epidemier.50 1377 införde staden
Ragusa (nuvarande Dubrovnik) en regel om att inkomna fartyg skulle hållas isolerade under
en viss tid innan någon fick gå i land; det tidigaste historiska exemplet på karantän. Den förste
som systematiserade teorin om smitta var italienaren Giovanno Fracastoro (1483-1533), som i
ett arbete som publicerades 1546 framlade tanken om at sjukdomar kunde överföras via för
ögat osynliga partiklar, seminaria.51 Allt detta var visserligen prov på medicinskavetenskapliga framsteg, men framstegen hade sina givna och absoluta gränser.
Studier av människokroppen hade länge mött motstånd från kyrkligt håll. Vetenskapliga
kunskaper om anatomi och fysiologi var omöjliga att uppnå utan dissektioner, vilket kyrkan
förbjöd. Att trotsa detta förbud kunde vara lika ödesdigert som att drabbas av pesten. Miguel
de Servet beskrev lungkretsloppet i Restitutio Christianismi (1553), en bok som även i övrigt
innehöll för kyrkan misshagliga tankar, och i oktober 1553 brändes han på bål. För att
förlänga pinan användes fuktig ved vid avrättningen.
Utom räckhåll för inkvisitionen utgavs i Frankrike år 1543, samma år som Kopernikus
teori publicerades, Andreas Vesalius anatomiska verk De humani corporis fabrica libri
septem (Sju böcker om människokroppens uppbyggnad), som gjorde rent hus med gamla
föreställningar om människokroppen. Enligt Wootton innebar Vesalius bok ett historiskt
genombrott, som underminerande en tidigare icke ifrågasatt bild av verkligheten, baserad på
kyrklig auktoritet.52 Den engelske läkaren William Harvey upptäckte blodomloppets
funktioner och publicerade sina rön i skriften Exercitatio anatomica de motu cordis et
sanguinis in animalibus (1628). Offentliga dissektioner blev vanliga, och den unge
Rembrandt fick år 1632 i uppdrag att föreviga medlemmar ur Amsterdams anatomiska gille
då deras ordförande Nicholaas Tulp utförde en sådan.
Kyrkans på vissa håll minskande auktoritet ledde inte enbart till naturvetenskapliga
framsteg. Då dogm efter dogm föll, så började också krav ställas på tankens frihet, inte minst
exemplifierat genom engelsmännen John Milton och John Locke. Milton, för eftervärlden
mest känd för sitt episka verk Paradise lost, skrev i sin Aeropagitica (1644) ett försvar för den
oinskränkta tryckfriheten: ”Give me the liberty to know, to utter and to argue freely according
to conscience, above all liberties.” Han tillade: ”He who destroys a good book, kills reason

49 Harrison, Stora döden.
50 Cohn, The Black Death, s. 708.
51 Herlihy, The Black Death and the Transformation of the West, ss. 71-72.
52 David Wootton, The Invention of Science. A New History of the Scientific Revolution. London: Penguin,
2016.

itself.”53 Filosofen John Locke (1632-1704) kom att få stor betydelse som inspiratör till
politiska idéer om frihet, jämlikhet och tolerans. Hans utgångspunkt var ett tänkt naturtillstånd
i avsaknad av rättsväsen, där människan genom sitt förnuft inser att det är rimligt att genom
ett samhällskontrakt avsäga sig vissa friheter i utbyte mot beskydd av liv och egendom.
Kontraktet binder inte medborgarna om inte samhället uppfyller sin del; under vissa
omständigheter kan det t.o.m. vara rätt att göra revolution.
Även om dogm efter dogm föll, så var fortfarande de flesta av den vetenskapliga
revolutionen troende, även om formen för detta höll på att ändras. Detta gäller även Isaac
Newton, vars Philosophiae naturalis principia mathematica (Naturfilosofins matematiska
principer, 1687), brukar ses som den vetenskapliga revolutionens höjdpunkt. Newton
sammankopplade där logik, abstrakt teori, experiment och matematik, till modern
naturvetenskaplig metod, men hävdade samtidigt att Gud hade skapat och placerat ut
planeterna stod för ’tillsynen’ av världsmaskineriet.54
Upplysning, romantik och evolution
Den 10 juli 1734 genomfördes en avrättning i Paris. Ett potentiellt hot mot makten hade
uppstått, och ett varnande exempel skulle statueras. Det unika var att den som avrättades var
en bok. Bödeln ryckte ut sida för sida och kastade på elden, tills det enbart återstod aska av
det misshagliga verket, Voltaires Filosofiska brev. Anledningen till bokbränningen var att
Voltaire prisade Englands relativa religiösa och politiska frihet; en indirekt kritik mot
Frankrikes politiska system och mot kyrkan. Trots ’avrättningen’ spreds boken. Bland läsarna
fanns Denis Diderot och Jean-Jacques Rousseau, som bestämde sig för att verka i Voltaires
anda och kom att bilda kärnan i den grupp av författare och filosofer som skapade den
Franska Encyklopedin (Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers) som åren 1751-1780 utkom i 35 band, med Diderot som huvudredaktör.
Målsättningen var inget mindre än att genom upplysning ändra mänsklighetens sätt att tänka.
Upplysningen var inte så mycket en ideologi som det var en attityd; ett antagande att
sanningar rörande mänskligheten, samhället och den naturliga världen kan uppdagas genom
logiska slutledningar eller observationer. Dessa sanningar kan i sin tur leda till förbättringar
av människans livsvillkor. Endast där kyrkan i någon mån hade vingklippts av de civila
myndigheterna, såsom i Nederländerna och i England, var framstegen tryggade. Många av
idéerna kom också från engelska filosofer och vetenskapsmän, som Bacon, Milton, Locke och
Newton, och den i Amsterdam verkande Descartes, men det var i den mer förtryckande
franska miljön som de omvandlades till intellektuell kamp och politiska krav.
Voltaire blev upplysningens stora affischnamn, både i sin samtid och i efterhand. Hans
slagfärdighet och hans satirer blev stilbildande. Voltaires stridsrop écrasez l’infâme – krossa
den skändliga, d.v.s. den katolska kyrkan – har för eftervärlden blivit en symbol för
upplysningens inställning till religion. Voltaire åsyftade dock inte den personliga tron, utan
det som Jean d’Alembert kallade ”missbruket av den andliga auktoriteten i förening med den
världsliga.”55 Voltaire, och flera av de andra ’encyklopedisterna’, förhöll sig länge ungefär
som Newton, och såg Gud som ’skapare och tillsyningsman’ av världsalltet. Den jordbävning
som ödelade Lissabon 1755 fick honom att överge den tanken. Dessutom fick Voltaire i sina
händer en text som tryckts i Amsterdam och som cirkulerade i Paris i ett fåtal exemplar.
Författare var Jean Meslier (1664-1729), en fransk präst som efter sin död visade sig vara en
fullfjädrad ateist. Ett efterlämnat manuskript bestod i princip av en lång rad dagsedlar, riktade
mot religionen i sig (”en förolämpning mot det mänskliga förnuftet”), teologin (”systematiskt
53 John Milton, Areopagita and Other Writings. London: Penguin Books, 2014, ss. 136 & 102.
54 Greenblatt, The Swerve, s. 262.
55 D’Alembert, Inledning till Encyklopedin. Uppsala: Bokförlaget Carmina, 1981, s. 117.

nonsens”), troende i allmänhet och präster i synnerhet (”tron slår rot endast hos svaga,
okunniga eller indolenta själar”) och maktens män.56 Voltaire blev en ivrig tillskyndare av
verket och ansåg att hela mänskligheten borde få ta del av det.
Förutom via encyklopedin spreds upplysningens idéer genom le république de lettres, ett
utbyte som inledningsvis bestod av korrespondens mellan flera av dåtidens inflytelserika
filosofer, men med tiden också ett nät av tidningar och akademiska tidskrifter även utanför
Frankrike. Den tyske filosofen Immanuel Kant skrev år 1784 en liten text betitlad
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (Svar på frågan: Vad är upplysning?), vars
inledande stycke lyder som följer:
Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet.
Omyndighet är oförmågan att göra bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning.
Självförvållad är denna omyndighet om orsaken till densamma inte ligger i brist på
förstånd, utan i brist på beslutsamhet och mod att göra bruk av det utan någon
annans ledning. Sapere aude! Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd! Lyder
alltså upplysningens valspråk.57

Den spanske konstnären Francisco Goya skapade 1799 i upplysningens anda, men i en allt
annat än upplyst omgivning - inkvisitionen existerade fortfarande i Spanien - en grafisk svit
på 80 blad, Los Caprichos (kapriserna), där aristokratin, kungahuset och kyrkan alla fick sina
slängar av den satiriska sleven. Det här är bild 43, El sueño de la razón produce monstruos
(När förnuftet sover skapas monster).

I takt med att encyklopedisterna med tiden fick status av celebriteteter och en efter en
inkluderades i den Franska akademin, så ökade även motståndet mot dem. Det uppstod en
kontraupplysning, lett av Katolska kyrkan, som snabbt fick spridning långt utanför Frankrikes
gränser. Det hela byggde på en världsbild där den nya sekulära filosofin ställdes mot
religionen, och en gemensam syn på vikten av att knyta religionen till staten.58

56 Jean Meslier, Superstition in All Ages: Common Sense (1732). Teddington, Middlesex: The Echo Library,
2009.
57 Immanuel Kant, ’Svar på frågan: Vad är upplysning?’ Brutus Östling (red.) Vad är upplysning?
Stockholm/Stehag: Brutus Östling Bokförlag Symposium AB, 1992, s. 27.
58 Darrin M. McMahon, Enemies of the Enlightenment. The French Counter-Enlightenment and the Making of
Modernity. Oxford: The University Press, 2001. Mary Wollstonecrafts feministiska klassiker A Vindication of
the Rights of Woman (1792) var delvis en reaktion på hyckleriet bland upplysningsfilosoferna, som pläderade för
att alla människor hade samma värde, men syntes ha glömt halva mänskligheten, d.v.s. kvinnorna (Gunilla
Boëthius, ’Mary Wollstonecraft vägleder världens kvinnor till frigörelse’, Tidningen Dagens Samhälle, 15
januari 2016.

En annan reaktion mot upplysningen var romantiken, en kulturströmning som genomsyrade
västerländskt tänkande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Romantikerna tog
avstånd från upplysningstidens förnuftsbaserade rationalitet och flydde in i sagornas,
mystikens och de individuella känslornas värld. Medeltida myter och legender fick ett
egenvärde och naturen betraktades som besjälad. Romantiken kan ses den moderna
nationalismens grogrund, men samtidigt fascinerades man av det fjärran, exotiska. Sedan
renässansen och framåt känneteckna den utveckling som ovan skisserats också av
upptäcktsresor, europeisk expansion och möten med främmande folk och kulturer. Det är här
som västerlandets vurm för det indiska uppstår, men också tankar om ’den ädle vilden.´ Från
Montaigne på 1500-talet till Linné och Rousseau på 1700-talet (och åtskilliga andra) går ett
stråk av betraktande av det ursprungliga som det naturliga och att människans olycka bottnade
i att hon inte längre kände sig själv, att hon fjärmat sig från sin ursprungliga natur.59
Romantiken var i sig närmast apolitisk, men den nya konservativa samhällsfilosofin var i
samklang med såväl kontraupplysningen som med skeenden inom storpolitiken. Efter
napoleonkrigen hade år 1815 den s.k. Heliga alliansen bildats av Ryssland, Österrike och
Preussen 1815 på initiativ av den svärmiskt religiöse Alexander I av Ryssland. De allra flesta
av Europas länder anslöt sig senare till alliansen. I traktaten står bl. a. att:
Den kristna nationen, av vilken de själva och deras folk är delar, inte har någon
annan härskare än den, vilken ensam makten tillhör, d. v. s. Gud, vår gudomlige
frälsare Jesus Kristus, livets ord.

Fröet här såddes till det vi idag ser på global skala; en tillbakablickande mix av nationalistiska
myter, religion och politik och en prioritering av känsla på bekostnad av förnuft. Steven
Pinker sammanfattar:
Knappt hade människor hunnit träda ut i ljuset förrän de fick höra att mörker inte är
så dåligt trots allt, att de skulle sluta våga förstå så mycket, att dogmer och formler
förtjänade en ny chans och den mänskliga naturens öde inte var framsteg utan förfall
… Alltsedan dess har västvärlden varit delad.60

Inte minst har denna delning yttrat sig i synen på nationen. Det finns i grunden två sätt att se
på nationen, och därmed också två olika grundtyper av nationalism (med variationer på dessa
teman); statsnationalism och etnonationalism, rotad i tyska filosofer. Den förra har sin
intellektuella bakgrund hos upplysningen, den senare i den romantiska eran. Rousseau skrev i
sin Du contrat social (Om samhällsfördraget 1762), om hur staten bör organiseras för att
varje människa skall tillförsäkras så stor trygghet och så stor frihet som möjligt. Rousseaus
idealsamhälle modellerades på den tänkta situationen i antika stadsstater, där medborgarna var
aktiva deltagare i viktiga beslut och besjälade av en stark känsla av broderskap.61 I denna stat
skall alla medborgare, oavsett härkomst och etniskt ursprung, integreras.
Den huvudsakliga källan för den andra synen star att finna hos tyska filosofer, som Johann
Gottfried Herder (1744-1803) som utvecklade en teori om att varje folk har en ’folksjäl’,
Volksgeist, unikt för just den gruppen. Detta innebar enligt honom att varje nation var en
manifestation av det gudomliga och därmed något heligt.62 En nation är etniskt och kulturellt
definierad och avgränsad och bör därför samlas i en gemensam stat.

59 Thomas Malm, De svarta pärlornas ö. Tahiti i centrum och periferi. Lund: Arkiv förlag, 2003, s. 85.
60 Pinker, Upplysning nu, s. 48.
61 Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, s. 19.
62 Kohn, Nationalism, s. 51.

Inom vetenskapen blev polariseringen mellan tro och icke-tro blev allt tydligare i takt med
nya rön som stod i strid mot Bibelns lära. Den engelske ärkebiskopen Usher hade på 1600talet fastställt att jorden skapades 4004 år före Kristus; vilket en vicekansler vid Oxfords
universitet genom trägna bibelstudier preciserade till kl. 9 på morgonen, den 23 oktober. 1859
utkom så Charles Darwins On the Origin of Species by Natural Selection, I boken beskrivs
hur organismer utvecklas från enkla till komplexa utifrån urvalsprincipen att det mest
funktionella överlever. I The Descent of Man (1871), fastställde han sedan att även människan
genomgått en liknande utveckling. Darwins verk innebar ett lika svårt slag för kyrkan som då
Kopernikus skapade en ny världsbild. Det var inte enbart frågan om världens ålder; värre var
att evolutionisterna påstod att människan härstammade från lägre arter.63 Benjamin Disraeli,
två gånger Englands premiärminister, utbrast vid ett tillfälle: “The question is this – is man an
ape or an angel? My Lord, I am on the side of the angels.”64 Disraelis i affekt framkastade
yttrande kan ses som en illustration av den utveckling som skett i den av upplysningen
påverkade världen. Galileo och Newton hade som konstaterats ovan inte haft några större
problem att kombinera vetenskapliga gärningar och religiösa övertygelser. Under 1800-talet
kom emellertid religionen gradvis att betraktas som inkompatibel med ett vetenskapligt
sinnelag.65 Före Darwin var det rimligt att tro att skapelsen var en gudomlig formgivares verk
men, som Steven Pinker påpekar, Darwin gjorde designern onödig.66
I den katolska delen av Europa utövade religionen ännu ett stort inflytande – inkvisitionen
existerade som institution i Portugal och Spanien ett par decennier in på 1800-talet – och detta
gällde i ännu högre grad inom islams domäner. Renässansen, den vetenskapliga revolutionen
och upplysningstiden passerade i stort sett obemärkta i den muslimska världen, möjligtvis för
att de sågs som ’kristna’ fenomen och därmed ointressanta. Boktryckarkonsten infördes tidigt
i det osmanska riket av judar, greker och armenier, men de förbjöds att publicera på turkiska
eller arabiska och muslimska lärde inkluderades inte i Gutenberg galaxen. Till känslan av
kulturell och religiös överlägsenhet i förhållande till den icke-muslimska världen kom snart
att adderas en bitter känsla av underlägsenhet, politiskt och militärt.
Det turkiska, osmanska riket nådde sin höjdpunkt på 1500-talet – Konstantinopel hade
erövrats år 1453 - men då hade andra delar av det muslimska väldet redan naggats i kanten.
Portugal slängde ut sina muslimska herrar 1267 och övertog 1415 Ceuta i Nordafrika. Man
fortsatte sedan söderut längs den afrikanska kusten, och 1497 rundade Vasco da Gama
Godahoppsudden. På kort tid tog Portugal över ett muslimskt maritimt handelsnätverk på
Indiska oceanen. Spanien slutförde sin reconquista 1492; vilket innebar slutet för en för sin
tid tolerant regim och inledningen till en av de mest intoleranta regimerna någonsin. Omkring
år 1500 hade islams värld splittrats i tre sinsemellan konkurrerande välden och därmed
försvagats inför anstormningen från Väst; det ovan nämnda osmanska, det safavidiska (med
centrum i nuvarande Iran) och mogulväldet i den norra delen av den indiska subkontinenten.
Muslimska sjö- och landstyrkor besegrades utanför den grekiska staden Lepanto 1571 och
vid Wien 1683. Nederländerna koloniserade det muslimska Indonesien och England slog
under sig den indiska subkontinenten, inklusive mogulriket. Det slutliga beviset på den
relativa svagheten gentemot Väst kom då franska trupper under Napoleon intog Egypten
1798. I samband med första världskrigets slut förlorade osmanerna herraväldet över sina

63 Bertrand Russell, Religion and Science. New York & Oxford: Oxford University Press, 1997, ss. 75-76
64 William Irwine, Apa eller ängel? Kontroversen om Darwinism. Stockholm: Natur och Kultur, 1955.
65 Francis Wheen, How Mumbo-Jumbo Conquered the World. A Short History of Modern Delusions. New York:
Harper/Perennial, 2004, s s. 4. Darwin själv skrev i den andra upplagan av On the Origin of Species, efter det
upprörda första mottagandet, att det var Skaparen som hade blåst in liv i de första organismerna. Tre år senare
beklagade han i ett privat brev att han hade böjt sig för den allmänna opinionen.
66 Pinker, Upplysning nu, s. 33.

provinser. Därmed upphörde också det sista kalifatet, den linje av muslimska välden som
styrts av kalifer, med anspråk på att vara såväl världsliga som andliga ledare.
De militärt överlägsna Frankrike och England delade upp Mellanöstern mellan sig och
skapade lydstater som kännetecknades av politisk ineffektivitet och korruption. Västerlandet
visade upp den kluvenhet som var uppenbar redan i renässansens Florens, men nu med de
väsensskilda delarna separerade på behörigt geografiskt avstånd från varandra.
Krigsmaskineriet gick på export, medan ’det mänskliga måttet’ reserverades för hemmaplan.
Under den här tiden befästes de tankar som av Edward Said benämnts orientalism, ett
förhållningssätt där Orienten uppfattades som hotfullt, irrationellt och trögt, kontrasterande
mot en tänkt bild av västerlandet som dynamiskt och rationellt. I en omvänd variant,
occidentalism, betraktade den andra sidan västerlandet som dekadent, ont och fientligt.67
Occidentalism can be seen as the expression of bitter resentment toward an offensive
display of superiority by the West, based on the alleged superiority of reason. More
corrosive even then military imperialism is the imperialism of the mind imposed by
spreading the Western belief in science, the faith in science as the only way to gain
knowledge.68

.
En vanlig, men inte oomstridd, teori är att Europas relativa styrka gentemot islams värld och
dess oerhörda vetenskapliga framgångar från 1500-talet främst berodde på religionens
avtagande makt i Europa, parallellt med en sedan 1200-talet motsvarande ökning av
religionens inflytande över den ’världsliga’ sfären i det muslimska väldet.69 Det råder dock
ingen tvekan om att då nederlaget för Dar al-Islam var ett fullbordat faktum, detta tolkades av
många muslimer som en följd av att man inte längre levde upp till den sanna tron.70
Det är här som en rad filosofer - Muhammad Ibn-Abd-al-Wahhab (1703-1791), Rashid
Rida (1866-1935), Hassan al-Banna (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1966) - kom att
formulera de intellektuella grunderna för salafismen, en strängt konservativ tolkning av
Islam.71 Centralt för samtliga är tanken att Koranen i sig är det enda rättesnöret; att se dess
texter som analogier eller metaforer betraktas som hädelse. Muslimska regimer och muslimer
i allmänhet som inte följer strikt sharia betraktas som avfällingar, takfir.72 Dessa
’nedsläckningsfilosofer’ förordade ett radikalt avståndstagande till världslig filosof och
vetenskap som med en blinkning åt Tertullius skulle kunna formuleras sålunda: Vad har
Mecka med Córdoba att göra? Det är tiden före ’islams guldålder’ som för dem är det drömda
idealtillståndet.
I Europa fortsatte modernitetens och vetenskapens segertåg oförtrutet. I boken The Birth of
the Clinic: An Archaeology of Medical Perception, resonerar den franske filosofen och
historikern Michel Foucault kring den vetenskapliga utvecklingens konsekvenser för den
moderna människan. Foucault analyserar inledningsvis två medicinska texter. Den ena, från
1769, beskriver behandlingen av en hysterisk kvinna med hjälp av tio till tolv timmars bad per
67 Fazlhashemi, ’Politisk maktlära under förmodern tid’, ss. 177-181.
68 Ian Buruma & Avishai Margalit, Occidentalism. The West in the Eyes of its Enemies. New York: Penguin
Books, 2005, s. 95.
69 George Saliba .t.ex. hävdar i sin Islamic Science and the Making of the European Renaissance att det snarare
var det enorma inflödet av rikedomar från den Nya världen och andra koloniserade områden till Europa, som
tillsammans med uppsplittringen av Dar al-Islam utgjorde de externa orsakerna till islams ’age of decline’.
70 Bernard Lewis, What went Wrong? The Clash between Islam and Modernity in the Middle East. London:
Weidenfeld & Nicolson, 2002.
71 Salafism. (av arabiska salaf ’förfäder, anfäder’), är en sammanfattande benämning för de rörelser som strävar
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72 David Springer, James L. Regens, and David N. Edger, Islamic Radicalism and Global Jihad. Washington
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dag i tio månader. Den senare texten, från 1825, är en beskrivning av en hjärnskada. Medan
den äldre texten “speaks to us in the language of fantasy”; skiljer sig den senare inte mycket
från något som kunde vara skrivet i nutid. Foucault konstaterar att det som möjliggjort den
nya synen är breda sociala förändringar och samband mellan medicinsk kunskap, politik,
ekonomi och religion. Från det medicinska området gör Foucault en koppling till etablerandet
av humaniora och samhällsvetenskap, eftersom det enligt honom är inom medicinen som
individen först uppmärksammas av the clinical gaze som ett vetenskapligt objekt; ovan
symboliserat av Dr Tulps anatomilektion. Enligt Foucault var det naturligt att samma gaze
sedan kom att penetrera alla delar av samhället och alla stadier av individernas liv, från
ultraljudsundersökningar av ännu icke födda till hanterandet av döda kroppar, och alla
aspekter av vad som ligger däremellan – uppväxt, utbildning, sexliv, arbete, etc., etc., etc.
Ett tredje spår
En ofta citerad följd av de vetenskapliga framstegen i kombination med religionens gradvist
förlorade inflytande, är Max Webers tanke att tillvaron därmed ’avförtrollades’. Men vad att
göra för den som inte kände samhörighet med en alltmer ifrågasatt traditionell religiositet,
men inte heller var känslomässigt hemmastadd i den nya värld där ingen och inget undkom
vetenskapens penetrerande ’gaze’?
Två personer under 1700-talet, Emmanuel Swedenborg och Franz Anton Mesmer, lade
grunden för en utveckling som kom att resultera i ett alternativt tredje spår. Swedenborg
föddes 1688. Efter studier vid Uppsala universitet följde enligt tidens sed bildningsresor till
olika länder i Europa. Väl hemkommen erhöll han en hög position inom gruvnäringen. Han
skrev en avhandling om järn och blev känd för sina uppfinningar, men studerade även
anatomi och fysiologi i ett ’cartesianskt’ försök att finna själens placering i kroppen. Med
tiden gled han över från vetenskap till mystik. Detta kulminerade då han år 1745 på ett
värdshus i London skådade en vision av Kristus. Han ’träffade’ med tiden även Martin Luther
och apostlarna Paulus och Johannes och Moses besökte honom i Stockholm i december 1765,
Självaste Gud fader uppenbarade sig vid ett tillfälle, klädd i purpur och omgiven av ett
majestätiskt ljus. Änglar visade sig otaliga gånger. Övertygad om att Guds vilja var att han
korrekt skulle tolka de bibliska texterna, skrev han verk som Arcana Cœlestia (Himmelska
hemligheter) och Vera Christiania Religio, (Den Sanna Kristna Religionen). Utgivandet av
den senare hälsades enligt Swedenborg av festiviteter i himlen. Swedenborg dog 1772, då
hade han ett gediget rykte som mystiker i stora delar av Europa och hans texter har översatts
till många språk.73
Den österrikiske läkaren Franz Anton Mesmer (1734-1815) lanserade i sin Om planeternas
inverkan på människokroppen (1766), en tes om ‘animal magnetism’; en universell kraft som
kunde utnyttjas vid behandling av olika psykiska tillstånd. Så här kunde en behandling se ut.
Mitt i ett rum fanns ett runt kärl, försett med ett lock, som var delat i två lika stora
delar. I locket fanns det hål, varigenom man kunde sticka käppar och kvistar. I själva
kärlet fanns flaskor, fyllda med magnetiskt vatten. Flaskorna voro alla ordnade så,
att de vände halsarna in mot kärlets mitt, och avståndet mellan dem var fyllt med
vatten. Dessutom fanns det åtskilliga andra saker, såsom järnhyvelspån, glasbitar,
svavel och magnesia i kärlet. De personer, som Mesmer ville bota genom magnetisk
påverkan, blevo nu placerade runt kärlet. Några av dem grepo tag i käpparna eller
73 Ernst Brunner, Darra. Om Swedenborg. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2017. Swedenborg har kallats en
svensk Leonardo, men det vore kanske mera relevant att jämföra honom med engelsmannen John Dee (15271608). Dee utvecklade ett navigationssystem som låg till grund för de brittiska framgångarna till havs, men
ägnade också många år åt försök att kommunicera med änglar via det språk, Enokiska, som förmodades ha
använts i Edens lustgård före syndafallet (Louv, John Dee and the Empire of Angels. Enochian Magick and the
Occult Roots of the Modern World. Rochester, Vermont & Toronto, Canada: Inner Traditions, 2018.

kvistarna som stucko upp ovanför kärlet, medan andra bildade kedja med sina
händer. Magnetisören själv stod i närheten av kärlet och svängde som en trollkarl
svänger sin stav och besvärjer de hemlighetsfulla makterna en järnstång över kärlet
för att leda det magnetiska fludiet från kärlet och över i kretsdeltagarnas kroppar.
Som man ser, gick det till, som när en doktor Faust, eller någon annan underdoktor
gjorde sina underliga besvärjelser.74

För sina många beundrare var Mesmer ’trollkarlen från Wien’; andra såg honom som en
charlatan. Framgångarna vändes i sin motsats sedan han fått stadens enhälliga medicinska
expertis emot sig. Han flyttade till Paris, där erfarenheterna från Wien upprepade sig; stor
uppmärksamhet och framgång hos dem han behandlade, stor misstänksamhet från den
etablerade medicinen. Det växande publika intresset fick myndigheterna att tillsätta två
vetenskapliga undersökningskommissioner. Resultatet blev att läran om den animala
magnetismen förklarades vara bedrägeri, varpå Mesmer lämnade Paris och framlevde resten
av sitt liv i avskildhet. Efter hans död kom mesmerisering – omdöpt till hypnotism – att
utvecklas till ett accepterat verktyg inom psykiatrin, men då utan den besvärande teorin om
animal magnetism.75
Stafettpinnen från Swedenborg/Mesmer – att försöka förena samtida vetenskap med ett
mer esoteriskt tankegods - fördes vidare av spiritismen; tron på förmågan att få kontakt med
dödas andar. I mars 1848 hävdade två amerikanska systrar, Margaret och Kate Fox, att de med
hjälp av knackningar kunde kommunicera med andar. Det hela låg i tiden, eftersom telegrafin
nyligen hade börjat användas. Den uppmärksamhet som systrarna Kox väckte ledde till en våg
av seanser under senare delen av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Spiritismens nedgång
inleddes då systrarna Fox själva avslöjade att knackningarna åstadkommits genom att knäppa
med leder i knän, fingrar och tår.76
Den esoteriska världsbilden och längtan efter ’något annat’ försvann inte med spiritismen.
Den ryskfödda Helena Blavatsky (1831-1891) grundade 1875 i New York teosofin; en syntes
av andetro, alternativa världar, övernaturliga krafter, och en fascination för Indien, Tibet och
det gamla Egypten. Det indiska inslaget visar sig bl. a. i anammandet av reinkarnationsläran,
som Blavatsky kopplade till Mesmers animala magnetism, en tanke om att den dödes själ tar
åt sig av den kosmiska etern för att kunna återkomma i ny skepnad. 77 Teosofin skiljer mellan
den yttre sidan av världens religioner, och det inre innehållet, som enligt teosofin är identiskt
för alla religioner. Mästare, eller mahatmor, som Buddha, Krishna och Jesus anses ha kommit
långt på den andliga utvecklingsvägen och har som uppgift att hjälpa människan vidare. En
sådan mästare ansåg man sig ha funnit i Indien, i form av en ung man, Jiddu Krishnamurti.
Teosoferna gjorde honom till ‘sin’ och skapade en kult kring honom. Krishnamurti gick till en
början in i denna roll, men bröt sedermera med teosofin. Han verkade sedan som förkunnare
av en individualistiskt formad livstro och blev en bidragande orsak till ett kraftigt ökande
intresse för Indien i Väst.
Rudolf Steiner, dåvarande generalsekreterare i Teosofiska samfundet i Tyskland, bröt 1912
med teosofin och grundade det Antroposofiska sällskapet. Grundläggande för antroposofin är
en syn på världens och människans utveckling i sju faser, av vilka vi nu befinner oss i den
femte, efteratlantiska epoken. Änglarna upptar en stor plats inom den antroposofiska filosofin.
Där återfinns t.ex. Dionysios nio hierarkier, men också en uppdelning i tidsåldrar som baseras
på ärkeänglarna Mikael och Gabriel. Enligt den här synen erhöll de gammaltestamentliga
74 Yogo (pseudonym), Brahma: Den hemlighetsfulla trolldomsmakten: Hypnotismen i modern belysning/Själens
behärskare. Malmö : Handelsa.-b. Svecia, 1919. http://runeberg.org/brahma/2/0060.html
75 Vincent Buranelli, Franz Anton Mesmer. The Wizard from Vienna. London: The scientific book club, 1977.
76 Joakim Thelander, ’Spiritismen och jakten på den vita kråkan’. Naranjo, E. (red.) Ett sociologiskt
kalejdoskop. Kristianstad: The University Press, 2011, ss. 118-126. och jakten på den vita kråkan’, s. 126.
77 Buranelli, The Wizard from Vienna, ss. 206-207.

profeterna och det klassiska Grekland inspiration från Mikael. Då, och ända in i medeltiden,
fanns en medvetenhet om änglarna, som gått förlorad i en process som inleddes på 1400-talet,
då en Gabrielisk tidsålder inleddes. 1879 började Mikael åter leda mänsklighetens blickar mot
mer andliga aspekter av tillvaron.
Precis som alla levande väsen utvecklas från lägre till högre former, så gör även änglarna
det, skriver Steiner. De får inte stiga i graderna utan att ha burit en del av ansvaret för sina
yngre syskon, människorna. Det finns hos änglarna något som kan liknas vid människans
religiositet, nämligen tron på just människan. Ett tvivel på människan som Guds avbild skulle
innebära en ’änglarnas ateism.’ Steiner hade tankar om att änglarna stod närmast människorna
under vintern, då de tydligare kunde se människan med alla hennes fel och brister. Änglarnas
varseblivande av den mänskliga, fysiska världen är av en speciell natur; deras känsloorgan
utgörs av mineraler; de känner världen via kalcedon och ser den via krysolit (!)
Steiner uppdelar ondskan i två makter, Lucifer och Ahriman (den senare lånad från den
zoroastriska religionen). De luciferiska änglarna vill att människorna uteslutande ska hänge
sig åt mysticism och drömmerier, medan Ahriman önskar att människan själlöst och
mekaniskt skall ägna sig åt prosaiska verksamheter. Det gäller för människan att balansera
dessa influenser, att blanda dem till en syntes.78 Efter döden möts människan av en ängel, som
förenar henne med andra änglar. Senare får hon möta ärkeänglar, som förbereder den avlidne
inför nästa inkarnation.
Den schweiziske psykiatern och psykologen Carl-Gustav Jung (1875 – 1961), såg det
undermedvetna som en källa till kreativitet och vishet. En viktig del av Jungs resonemang
rörde myter och arketyper, en idé om att alla människor delar ett kollektivt undermedvetet
som enskilda människor kan identifiera sig med och ger organiserande principer för hur vi
kan förstå omvärlden. Enligt Jung har alltsedan renässansen skett en splittring mellan tro och
vetenskap, mellan omedvetet och medvetet. För att bli hela individer borde västerlänningar
integrera de omedvetna krafterna med intellektet.79
Medan Jung kan ses som en länk framåt till dagens nyandlighet (mer om den senare) så är
han också en länk bakåt; han beundrade t.ex. Swedenborg och betraktade denne som en stor
vetenskapsman och mystiker. Enligt religionshistorikern Olav Hammer är Jung också ”den
som bäst lyckats klä den esoteriska världsbilden i vetenskaplig dräkt.” 80
Änglarna gör comeback
Under en stor del av 1900-talet framstod idén om änglar för många som tillhörande
populärkulturens domäner. Flickor bytte bokmärken med söta små änglar, från popmusiken
finns massor av exempel som Earth angel (en hit med The Penguins 1954), eller varför inte
den svenska filmen Änglar finns dom (1961), en titel som på intet vis återspeglade någon
motsvarande diskussion i det dåtida svenska samhället. Man skulle kunna säga att änglarna
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Spiritual Guides and Helpers. Forest Row, East Sussex: Rudolf Steiner Press, 2010.
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under en lång tid flög under radarn.81 En som däremot inte undvek radarn var
filosofiprofessorn Ingemar Hedenius (1908-1982), som blev rikskänd som ’ateistprofessorn’.
Hans religionskritiska bok Tro och vetande (1949) gav upphov till en av de intensivaste
debatter om religion som förts i Sverige. Hedenius utgångspunkt var maximen att inte tro på
något som det inte finns förnuftiga skäl att anse vara sant. Beväpnad med denna maxim
angrep han ’den harmoniska teorin’; tanken att tro och vetande har var sitt område inom vilka
de lever i fredlig samexistens. Hedenius hävdade att den teorin uppkommit för att rädda en
intellektuellt underlägsen åskådning, d.v.s. tron, mot varje form av förnuftiga invändningar.
Han ägde ett högst personligt uttryckssätt där akademiskt språk blandades med slangbetonade
uttryck. Hans vedersakare må ha haft Ordet på sin sida, men Hedenius hade orden:
I anfallsvåg efter anfallsvåg störtade de fram mot Hedenius som allt eftersom
mejade ned dem likt en ensam kolonialkrigare med en maximkulspruta i något av
1800-talets småkrig mot assegajbeväpnade infödingar.82

En händelse som ser ut som en tanke är att samtidigt med Hedeniusdebatten i Sverige
briserade i Frankrike Simone de Beauvoirs Det andra könet (från vilken jag lånat
resonemanget om immanens/transcendens.) Boken svartlistades av den katolska kyrkan och
flera av hennes vänner vände henne ryggen. Idag ses hon som en feministisk ikon och många
menar att det var i och med Det andra könet som den moderna feminismen föddes. Det var
kanske fem år efter Hedeniusdebatten och rabaldret kring Det andra könet som jag tre gånger
knatade iväg till söndagsskolan och belönades med en änglabild. Jag kom sedan att växa upp i
ett samhälle där änglar, åtminstone vad mig anbelangade, lyste med sin frånvaro. Den svenska
kyrkan var en statlig institution och hade i stort sett hela befolkningen som medlemmar, men
förlorade ändå gradvis sitt grepp om ett samhälle med ändrade värderingar och tilltagande
sekularisering. Kyrkan sågs av socialdemokratin och arbetarrörelsen snarast som en eftergift
mot en tämligen harmlös vidskepelse som på ett smidigt sätt hanterade folkbokföringen.83
1968 förutspådde sociologen Peter Berger religiositetens snara avtynande, rentav en
världsomspännande sekularisering. Då hade den amerikanska tidningen Time två år tidigare
publicerat en cover story betitlad ’Is God dead?’, syftande på Friedrich Nietzches famösa
uttalande ”Gud är död!” från slutet av 1800-talet. Sekulariseringsteorin - tanken att religionen
var ett fenomen som hörde till förfluten tid – föreföll vara på väg att besannas. Då den
amerikanske filosofen Mortimer Adler 1943 ombads skriva ett bidrag till ett samlingsverk om
idéer som präglat den västerländska civilisationen blev redaktionen också närmast mållös då
han föreslog änglar. Adler insisterade och hans bidrag blev ett mycket uppmärksammat inslag
i antologin.
Ännu mer uppmärksammad blev Billy Grahams bok Angels: God’s Secret Agents (1975)
som såldes i 2,5 miljoner exemplar. Under 1950-talet hade ett antal kristna predikanter via TV
blivit kändisar av stora mått i USA, och ingen mer så än Billy Graham, som även verkade som
själslig rådgivare åt en lång rad presidenter. Den djupt troende Ronald Reagan, president
1981-1989, hävdade att han räddats till livet av änglar vid två tillfällen, en gång då han som
ung ådragit sig en allvarlig sjukdom och en gång då han som president överlevde ett attentat.84
81 Det fanns de som undrade varför de populärkulturella änglarna alltid var vita; t.ex. den kubanske sångaren
Antonio Machín i sin Angelitos Negros https://www.youtube.com/watch?v=wMtpOIvi3pA, och boxaren
Muhammed Ali i en TV-sänd talkshow https://www.youtube.com/watch?v=0k7Ir1bWjyM Bluesartisten Robert
Nighthawk hade en mer jordbunden ängel i åtanke då han skrev sin Sweet black angel:
https://www.youtube.com/watch?v=lwEDpq2UN8k
82 Svante Nordin, Ingemar Hedenius. En filosof och hans tid, Stockholm: Svante Nordin och Bokförlaget Natur
och Kultur, 2004, s. 169.
83 Göran Hägg, Gud i Sverige, Stockholm: Norstedts, 2010, s. 464.
84 Mary Beth Brown, Hand of Providence. The Strong and Quiet faith of Ronald Reagan. Nashville, Tennessee:
WND Books, 2004, ss. 3-10.

Några år efter Grahams storsäljare kom Adlers uppföljare till sin tidigare artikel, boken The
Angels and Us. Adler skriver där om änglar som ’minds without bodies’; det enda undantaget
från den regel som säger att allt som tillhör det kända kosmos måste ha något slags fysisk
form.85
Om ovanstående är exempel på vad som skämtsamt skulle kunna benämnas ’right-winged
angels’; något som huvudsakligen berörde konservativa, traditionellt troende människor, så
skedde parallellt en utveckling som pekade åt ett helt annat håll. Eller snarare åt många håll
samtidigt. Den 27 december 1993 hade Time en cover story, ’Angels among us’, där det
konstaterades att änglar blivit allestädes närvarande. Det fanns tidningar om änglar,
seminarier om änglar, bokhandlare med avdelningar om enbart änglar – kort sagt, änglar
överallt. Det som hänt var att New Age (vanligen benämnt nyandlighet på svenska) blivit en
del av vardagen; att en kollektivt präglad traditionell religiositet fått stark konkurrens av en
individuellt inriktad andlighet. Den finske filosofen Georg Henrik von Wright har skrivit om
en ”förnuftets kris”, baserad på tvetydigheten hos teknologins och industrialiseringens
inverkningar – en mycket hög materiell välfärd för majoriteten av befolkningen i lyckligt
lottade länder, men också nedsmutsning och förgiftning av miljön, återverkningar i form av
alienering och stress, skräcken för att jordens tillgångar inte kommer att vara tillräckliga,
vapen med förmågan att förgöra mänskligheten.’86 Alla dessa faktorer sammantagna bäddade
för en stark återkomst av ’det alternativa tredje spåret’, fast nu med extra allt.
New Age är en veritabel kökkenmödding av idéer som till stor del ratats av såväl
etablerade kyrkor som av vetenskapen: tarot, astrologi, shamanism, healing, UFO:n, kristaller,
numerologi (tanken att kombinationen av vissa siffror har en magisk innebörd) etc., etc.
Inblandat i allt detta finns utvalda aspekter av buddhism, hinduism och kristendom, ett
förfarande som för traditionellt troende kan te sig såväl problematiskt som stötande.67 Själva
uttrycket New Age härstammar från 1930-talet och teosofen Alice Baileys texter, vari
förutsågs en snar global kataklysm, följd av en ny tid; en era av fred och mellanmänsklig
förståelse. Förutom det kiliastiska inslaget, d.v.s. drömmen om ett framtida fridsrike, fanns
också ett astrologiskt. Jorden ansågs vara i begrepp att inträda i Vattumannens tidsålder, som
skulle karakteriseras av kärlek och harmoni; tankar som fick masspridning via musikalen
Hair, och sången The Age of Aquarius.68 Inte minst the Beatles samröre med Maharishi
Mahesh Yogi gav ny näring åt fascinationen för det indiska.69
I likhet med spiritismen och teosofin finns hos New Age ett upplevt behov av att använda
sig av vetenskap för att underbygga den egna världsbilden. Fox och Sheldrake för t.ex. i
boken The Physics of Angels ett resonemang där de ser ett samband mellan Einsteins
teoribildning och Thomas av Aquinos påstående att änglar kan befinna sig på två olika ställen
samtidigt.87 Hur Einstein själv skulle ha kommenterat detta kan man enbart spekulera om,
men vi vet hur han svarade ärkebiskopen av Canterbury då denne frågade honom vilken
inverkan relativitetsteorierna hade på religionen: ”Ingen! Relativitet är en rent vetenskaplig
angelägenhet och har inget med religion att göra.”88
De artiklar där jag inledningsvis presenterade statistiken över änglatroende i några
västländer länder behandlade det fenomenet i samband med en samtidig nedgång för
traditionell religiositet. För att använda de från Simone de Beauvoir lånade begreppen:
Immanens förbyttes inte mot transcendens utan mot immanens 2.0, en lightversion av det
tidigare tillståndet. Det är i det perspektivet vi får se den dragning till övernaturliga ting som
många svenska partisympatisörer uppvisade. Där ställdes också frågan huruvida
85 Adler, The Angels and Us, ss. 4-5.
86 Von Wright, Vetenskapen och förnuftet, s. 15.
87 Matthew Fox & Rupert Sheldrake, The Physics of Angels. Exploring the Realm Where Science and Spirit
Meet. Rhinebeck, New York: Monkfish Book Publishing, 2014, s. 23.
88 Jonsson, Harmoni eller konflikt? s. 157.

kristdemokrater och miljöpartister tror på samma änglar. Svaret är gissningsvis nej,
kristdemokraterna tror på ’kristna änglar’ och miljöpartisterna tror på ’nyandliga änglar’.
Medan änglarna i Bibeln och Koranen är kapabla att inge bävan och skräck så är de nyandliga
änglarna ”enbart fluffighet och maräng, vänliga och tillgängliga för alla, som aspirin.” 89 Eller
som små gula piller.
I stället för små gula piller?
Mycket av tillväxten inom den nyandliga sfären har berott på den attraktionskraft som den
visat sig utöva på kvinnor, specifikt då kvinnor i medelåldern; en effekt som Heelas och
Woodhead kallar ”the mid-life factor.”90 Många kvinnor hade i sina liv underordnat sig andras
behov; föräldrarnas, mannens, barnens, och de uttryckte ofta en sorg över hur mycket de
undertryckt. Följderna - en gnagande oro och en känsla av meningslöshet - hade Betty Friedan
1963 benämnt ’problemet utan namn’ i boken Den feminina mystiken. ”Man vaknar på
morgonen, och man undrar vad det är för mening med att fortsätta ännu en dag så här. Och så
tar man en lugnande tablett, för då bryr man sig inte så mycket om att det är meningslöst.”91
Kanske förvånande för någon spelade Rolling Stones 1965 in en låt, Mother’s little helper,
om problemet utan namn:
Things are different today, I hear every mother say, mother needs something
today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow
pill, she goes running for the shelter of a mother's little helper, and it helps
her on her way, through her busy dying day. Doctor please, some more of
these, outside the door she took four more. What a drag it is getting old.92

Ur det här perspektivet skulle New Age-miljöns mångfald av terapier kunna ses som ett
hälsosammare alternativ till små gula piller för att lindra symtomen i ’problemet utan namn’,
ett problem som inte på något vis försvann med 60-talet. Verksamheterna är anpassade till
samhällets individualisering och kommersialisering, där individen som konsument plockar
samman sitt meningssystem efter sitt eget upplevda behov. De nya entreprenörerna
marknadsför sig ofta som terapeuter, en tillåten titel för en lekman att använda, till skillnad
från titlar som psykolog eller psykoterapeut som är i lag skyddade.93
Som nämnts ovan är det huvudsakligen kvinnor ’mitt i livet’ som attraheras av den
alternativa terapivärlden. Men det finns även en klassaspekt. Undersökningar i England och
Sverige visar att utövarna ofta är medelklasskvinnor, varav många har en universitets- eller
högskoleutbildning. De upplever att de fastnat i ett yrke med hög stress, ringa möjligheter att
avancera och liten lön i förhållande till utbildningens längd. Flera har sadlat om efter en kris
mitt i livet och attraheras av att det för att bli terapeut ofta räcker med några korta kurser.94
Så här kan ett upplägg för en kurs i änglaterapi se ut, hämtad från en svensk hemsida som
på intet sätt är unik:

89 Nancy Gibbs, ‘Angels among us’. Time, 27 december 1993. Min översättning.
90 Heelas & Woodhead, The Spiritual Revolution, ss. 103-107.
91 Betty Friedan, Den feminina mystiken. Stockholm: Bokförlaget PAN/Norstedts, 1968, s. 2.
92 Från albumet Aftermath, 1966.
93 Anne-Christine Hornborg, Coaching och lekmannaterapi. En modern väckelse? Stockholm: Dialogos, 2012.
94 Hornborg, Coaching och lekmannaterapi, ss. 147-153.

Utbildning till diplomerad Änglaterapeut!
En Änglaterapeut arbetar nära änglarna och tar hjälp av dem i sitt arbete med att
bistå andra människor. Det kan handla om att exempelvis förmedla budskap under
en vägledning, att ge änglahealing eller en mjuk avslappnande änglamassage. Allt
med änglarnas hjälp! Detta innebär också att en änglaterapeut behöver ha ett
varmt intresse för att bistå andra människor i den situation de befinner sig i. Detta
är en utbildning i 3 steg där du lär dig att förmedla budskap från Änglarna, lägga
Änglakort, samt ge Änglahealing och Änglamassage. Vi träffas under tre helger.
I steg 1 får du det första redskapet för att förmedla budskap från Änglarna. Du får
lära känna flera av våra Ärkeänglar och du får också lära dig hur man kan
förmedla budskap med hjälp av Änglakort. Du får en egen Änglakortlek som du
kan använda när du lär dig de olika läggningarna och hur man tolkar korten.
I steg 2 får du det andra redskapet och det är healingen. Här arbetar du nära
änglarna och är en förlängd arm i deras arbete med att hjälpa och hela dem som
söker din hjälp. Healing är alltid en hjälp till självhjälp och vi arbetar med att läka
roten till olika besvär och att få människor att släppa taget om det som orsakar
problemen. Du är därför både en vägledare och healer. Du får även lära dig
healing på distans.
I steg 3 får du sedan ditt tredje redskap och det är massagen. En underbart
avslappnande och läkande massage, som kombineras med både healing och
vägledning genom budskap. Även här tar du hjälp av änglarna, först när du
väljer oljor till dina klienter och sedan i både healingen, vägledningen och den
avslappnande massagen.
Några av de mest framgångsrika författarna inom den rikliga änglalitteraturen Lorna Byrne,
Doreen Virtue och den norska prinsessan Märtha Louise. Lorna Byrne föddes 1953, och växte
upp i Dublin under fattiga förhållanden. Som barn betraktades hon som konstig, hon föreföll
befinna sig i en annan värld. Hon skriver själv att så var det också, hon var hos änglarna.
Under hela hennes liv kontaktade de henne och gav henne råd. Det var också änglarna som
fick henne att skriva boken Angels in my hair (2008). Den blev en stor succé och utgavs i över
femtio länder. Byrnes budskap är att det finns miljontals änglar som är beredda att hjälpa oss,
bara vi ber dem. Vi har alla en skyddsängel som är med oss när vi sover, när vi är på toaletten,
hela tiden – vi är aldrig ensamma. En dag kommer himlens drottning, ängeln över alla änglar,
att framträda så att alla kan se henne. Det blir början på en avgörande förändring för hela
mänskligheten.95
Medan Byrnes visioner ryms inom en traditionell katolsk kontext, så förhåller det sig
annorlunda med Doreen Virtue. Håll i er nu: I Änglarnas medicin (2015) beskrivs ett besök på
den grekiska ön Santorini, enligt Virtue det försvunna Atlantis, där hon via en ’tidigare livregression’ blir en tjänstekvinna vid läkningens tempel. Hon kontaktas av ärkeängeln Mikael,
och de diskuterar hur man kan överföra atlantisk läkekonst till nutiden. Virtue hävdar sedan
att Parthenontemplets stenar transporterats dit med hjälp av musik som upphävde tyngdlagen.
Detta utfördes av de ursprungliga atenarna; ett ormfolk från Plejaderna som anlänt till jorden
för 300000 år sedan och med tiden genomgått en genetisk omvandling.

95 Lorna Byrne, Änglar i mitt hår. Stockholm: Ponto pocket, 2012.

I England får hon veta att Stonehenge placerats där det står genom högfrekventa
tankeprocesser, vilket stenarna själv meddelar ”i en dov mantrasång.” I Australien ser hon
’under en atlantisk kristallmeditation’ trollkarlen Merlin förvandlas till den grekiska guden
Hermes. Hermes berättar att Pytagoras varit hans elev och att han i Egypten varit känd som
guden Thoth. För övrigt handlar boken om hur man kan använda de atlantiska kunskaperna i
vår tid. I det syftet har Virtue sammanställt en lista över ärkeänglarna och deras specialiteter
och den aurafärg och de kristaller som förknippas med respektive ängel.96
Prinsessan Märtha Louise av Norge och hennes kollega Elisabeth Nordeng väckte stor
uppmärksamhet då de 2007 öppnade Astarte Education, den s.k. ”änglaskolan” i Oslo, där det
bedrivs ’kurser i självutveckling med en andlig dimension’. 2009 kom deras bok Möt din
skyddsängel, ’en inre resa för att upptäcka din sanna kommunikation med hjärtat, auran,
jorden, universum’.97 Uppföljaren, Änglarnas hemligheter, kom 2012. Innehållet baseras på
samtal med de änglar ’som de känner bäst’: Gabriel, Metatron, Raziel, Mikael, Ariel,
Sandalfon, Chamuel, Astarte (som har förståelse för kvantfysik och är nära knuten till helig
geometri) och Yasmin, Nedan följer ett sammandrag av citat ur boken; utvalda och
sammanfogade av mig. Jag vågar påstå att ett randomiserat urval skulle ge ett snarlikt resultat:
Mycket av budskapet i den här boken har kommit till genom samtal med och
inspiration från änglarna. Enligt kvantfysiken finns ingenting annat än energi. Jorden
består av en fysisk del och en energidel och vi människor gör detsamma.
Energidelen är porten till det oändliga inom dig, och till änglarna. Det är precis som
om vi människor är regnet och änglarna solen. Tillsammans skapar vi en vacker
regnbåge. Redan då själen tar sin boning i kroppen finns det änglar som följer oss åt.
Vi kan se övergången som en gyllene tratt eller stege, från den plats där din själ
finns till din kropp. En ängel följer med dig ner i tratten på väg till jorden, det är din
skyddsängel. En uppsjö av sysslolösa änglar väntar bara på att du ska ge dem
meningsfulla uppgifter. Det kanske mest självklara sättet att få svar på är genom vita
eller mönstrade fjädrar. När du börjar lägga märke till dem dyker de upp på de
märkligaste ställen och på ett sätt som gör att det inte går att ta dem för något annat
än just kommunikation från änglarna.
Men varför bry sig?

Jag nämnde inledningsvis att även i mina egna ’förment vetenskapliga kretsar’ finns de som
tror på änglar. Droppen som för mig fick bägaren att rinna över och föranledde skrivandet av
den här texten, var ”men kan du bevisa att änglar inte finns?” Det kan jag naturligtvis inte,
och det åligger mig heller inte att göra det. Låt mig citera Bertrand Russell:
Många renläriga personer talar som om det ankom på skeptikerna att motbevisa
accepterade dogmer och inte dogmatikernas att bevisa dem. Detta är givetvis en
felsyn. Om jag skulle påstå att en tekanna av porslin kretsade kring solen i en
elliptisk bana mellan jorden och mars skulle ingen kunna motbevisa mitt påstående,
förutsatt att jag noga påpekade att tekannan är för liten för att upptäckas ens av våra
starkaste teleskop. Men om jag gick vidare och sade att det är en oacceptabel
förmätenhet av det mänskliga förnuftet att tvivla på mitt påstående, eftersom det inte
kan motbevisas, skulle jag med rätta anses prata i nattmössan. Om däremot en sådan
tekanna vore beskriven i antika böcker, förkunnad som den heliga sanningen varje
söndag, och ingjuten i barnens sinnen i skolan, då skulle tvekan att tro på den bli ett
tecken på excentricitet och tvivlaren väcka uppmärksamhet hos psykiatrer under en
upplyst era eller inkvisitorer under en tidigare.98

Historikern Arne Jarrick konstaterar angående häxor:
96 Doreen Virtue, Änglarnas medicin. Stockholm: Ponto pocket, 2015, s. 27.
97 Märtha Louise & Elisabeth Norden, Änglarnas hemligheter. Stockholm: Ponto pocket, 2015, s. 7.
98 Citatet återgivet i Richard Dawkins, Illusionen om Gud. Stockholm: Pocketförlaget, 2006, ss. 71-72.

En gång trodde de flesta människor på häxor. En minoritet trodde motsatsen men
fick med tiden majoriteten på sin sida. Nu tror flertalet att häxor inte finns och aldrig
har funnits. Det är alltså inte sant att de har funnits. Alltså är det sant att de inte har
funnits. Alltså finns sanning. Och den är inte bunden till ett visst historiskt eller
kulturellt sammanhang – att det inte funnits häxor är sant i alla så kallade kulturella
kontexter och kommer att vara sant också om tusen år.99

Givetvis förhåller det sig på samma sätt med änglar; de finns inte och har aldrig funnits,
oavsett kulturell kontext. Enligt mitt förmenande utgör tron på dem en kollektiv villfarelse av
samma dignitet som den i H. C. Andersens Kejsarens nya kläder. I Woottons anda skulle jag
emellertid föredra att i citatet ovan byta ordet sanning mot fakta. Ergo, om nya fakta
framkommer är jag beredd att ompröva min inställning; t.ex. om himlens drottning fullföljer
sitt löfte till Lorna Byrne och framträder till beskådande för alla och envar. I avvaktan på detta
ser jag fram emot en utveckling där änglatron gradvis förflyktigas i likhet med de tre procent,
part des anges, änglarnas andel, som evaporerar under lagringen av fin Cognac.
Men du, kära läsare, kanske undrar; varför bryr jag mig? Att tro på änglar kanske rentav
kan ses som lite gulligt, eller charmigt excentriskt? Och skulle det visa sig att personen som
kör den buss jag sitter på tror på änglar – eller tomtar & troll – eller om min tandläkare gör
det; så skulle jag kanske enbart höja ett lätt roat ögonbryn. Men att statschefer och
medlemmar av lagstiftande församlingar tror på något så befängt finner jag djupt
bekymmersamt. Betänk följande:










Det finns lagar mot hädelse i 59 länder och lagar mot apostasi (att lämna religionen
eller konvertera) i 22 länder. I 13 länder kan apostasi bestraffas med döden.
I flera länder råder ett totalt förbud mot abort, oavsett orsak till graviditeten, t.ex.
incest eller våldtäkt, eller om den innebär en fara för kvinnans liv. Det beräknas av
WHO (World Health Organisation) att 22 miljoner osäkra aborter utförs varje år, och
att detta resulterar i 47000 kvinnors död.
I ett sjuttiotal länder är homosexualitet kriminellt, och i ett tiotal belagt med
dödsstraff. I ett land nära dig används idag exorcism för att kurera homosexuella. I
grunden går allt detta tillbaka till den 3000 år gamla berättelsen om Job och de änglar
som besökte honom i manlig skepnad.
I en undersökning i 37 europeiska länder år 2005 fick respondenterna bl. a. svara på
påståendet “människan av idag har utvecklats ur tidigare former av djur.” Högst andel
nej-svar hade Turkiet (51%), lägst Island (7%). Sveriges oroväckande höga andel nejsvar, 13%, innebar ändå en delad fjärdeplats bland de rätta svaren. I USA tror över
40% av befolkningen att Gud skapade människan i sin nuvarande form, och i Turkiet
togs år 2017 evolutionsteorin bort ur läroplanen för högstadiet. Från Turkiet kommer
också den extremt påkostade Atlas of Creation, som distribuerats gratis i tiotusentals
exemplar till lärosäten i Europa och USA.
I ett land straffas än idag trolldom och häxeri med döden.100
1979 förbjöds visning av Monty Pythons film Life of Brian i flera länder.

99 Arne Jarrick, Det finns inga häxor. En bok om kunskap. Stockholm: Svante Weyler Förlag, 2017, s. 165.
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augusti, 2009, Amnesty International, Death sentences and executions in 2014, 1 April2015,
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/0001/2015/en/ Stefaan Blancke, Hans Hjermislev, Peter
Kjaergaard, Creationism in Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014, Richard Dawkins,
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Exemplet med Monty Python är kanske inte så allvarligt, men visar ändå spännvidden på
effekten av vidskepliga makthavares inflytande; från dödligt våld till skrattretande dumheter.
Självklart anser jag inte att tron på änglar i sig leder till de ovan listade exemplen, exempel
som för övrigt skulle kunna fortsätta sida upp och sida ned. Däremot anser jag att ovanstående
punkter utmärkt väl illustrerar den argentinske filosofen Mario Bunges ord:
Superstition, pseudo-science and anti-science are intellectual viruses that can attack
anybody, layman or scientist, to the point of sickening an entire culture.101

Tillåt mig ett förtydligande sidospår. 1991 drabbades USA av en kraftig orkan. Sebastian
Jungers har i boken The perfect storm, beskrivit hur en kombination av en mängd olika
väderkomponenter tillsammans ledde till katastrofen, ’den perfekta stormen’.102 Filosofen Åsa
Wikforss har överfört resonemanget till en diskussion kring det intellektuella tillståndet i
världen idag:
Är det vi nu står inför något nytt eller är det bara ett gammalt fenomen som fått ett
nytt spännande namn, kunskapsresistens? Jag tror att vi står inför något nytt och
mycket farligt även om de enskilda komponenterna inte är nya. Det har funnits
perioder av politisk polarisering, ekonomiska orättvisor och populism många gånger
genom historien. Lögner och propaganda är heller inget nytt och tron på rationella
argument och vetenskap har utmanats förut. Det nya är hur dessa olika komponenter
just nu samverkar och förstärker varandra. Kanske har vi att göra med en ”perfekt
storm.” en situation då komponenter som var för sig inte är katastrofala kombineras
på ett sätt som gör att en situation snabbt blir extrem. Ekonomisk och kulturell
polarisering, kognitiva skevheter, en splittrad mediesituation som tillåter blixtsnabb
spridning av desinformation, ett ifrågasättande av faktakunskaper och expertis – allt
detta har sammanfallit och skapat det vi kallar faktaresistens. Samtidigt finns det
visst hopp om det stämmer att det rör sig om en perfekt storm: Det skulle betyda att
om vi bara kan rubba någon eller några av dessa komponenter så kanske vi kan få
stormen att lägga sig något.103

Tillbaka till änglarna. Jag betraktar tron på dem som en icke oväsentlig del av den ’perfekta
storm’, de aggregationer av i många fall bisarra utsagor, som de religiösa tankebyggena utgör.
Om vi rubbar tron på änglarnas existens kan vi förhoppningsvis rubba tron på även andra
utsagor och ’få stormen att lägga sig något’. Tyvärr lär detta inte ske inom överskådlig tid.
Brett upplagda undersökningar visar i stället att religionens betydelse globalt sett växer,
liksom även GIR (Governmental Involvement in Religion, regeringars inblandning i
religionen), vilket varit ett primärt mål för kontraupplysningen och dess efterföljare sedan
1700-talet. Mer precist – det sker en minskning i ett litet antal länder, och en ökning i ett stort
antal.104 I de länder där såväl traditionell religiositet som GIR minskar (t.ex. Sverige), sker i
stället en ökning av nyandlighet. 1998 tog Peter Berger tillbaka sina ord från trettio år
tidigare:
The world today … is as furiously religious as it ever was, and in some
places more so than ever. This means that a whole body of literature by
historians and social scientists loosely labeled “secularization theory” is
essentially mistaken.105
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Att religion av många tas på blodigt allvar visade sig med all önskvärd tydlighet av
reaktionerna på Salman Rushdies bok The Satanic Verses, 1988 (på svenska som
Satansverserna 1989.) För den som läst ända hit är persongalleriet i boken delvis familjärt.
Ärkeängeln Gabriel, Satan/Shaitan och dödsängeln Izrael (Azrael hos Rushdie, i form av en
gyllene trumpet) spelar viktiga roller. Ärkebiskopen Usher förekommer och det citeras ur
Lucretius Om tingens natur. En av bokens huvudfigurer är profeten Mahund som verkar i
staden Jahilliya (=Mecka). Jahilliyas starke man förleder profeten att acceptera tre av stadens
många avgudar som likvärdiga med himlens änglar, sedan också Gabriel givit sitt tillstånd till
detta. Mahund inser snart att det var Shaitan i Gabriels skepnad som fick honom att göra detta
avsteg från den rätta tron, vilket han också meddelar de troende. Slutet gott, allting gott? Icke,
sa Nicke.
Irans andlige och politiske ledare, Ayatollah Ruhollah Khomeini, utfärdade i februari 1989
en fatwa; ett påbud till muslimer världen över att döda Rushdie och envar som hade med
publiceringen att göra. Den japanske översättaren mördades, den italienske och den norske
utsattes för mordförsök men överlevde. 37 personer dog i en mordbrand riktad mot den
turkiske översättaren.106 Två av den Svenska Akademiens ledamöter lämnade sina stolar i
protest mot att den egna organisationen inte gjorde något uttalande till Rushdies och
yttrandefrihetens försvar. John Milton, får man förmoda, roterade i sin grav.
Flera ’GIR-länder’ har också samarbetat för att i FN:s namn försöka förbjuda kritik av
såväl religion som lokala traditioner. I mars 2009 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter
en resolution som likställer religionskritik med diskriminering, och i september 2012
antog samma råd en resolution vars syfte var att skydda odefinierade traditionella
värderingar från kritik. 107 Jag nämnde ovan det tidiga 1800-talets ’heliga allians’ mellan
Europas kristna stater; här rör det sig om en betydligt bredare ’ohelig allians’ mellan
auktoitära stater som ofta varken delar religion eller politiska intressen i övrigt, men som
sedan 2005 står fått allt starkare inflytande världen över. En rad folkliga uppror mot
auktoritära och korrupta regimer i Ukraina, Georgien och Kirgizistan under 2000-talets tidiga
del fick just sådana stater att ’dra öronen åt sig’, och krossandet av ’den arabiska våren’ 2011
förstärkte den auktoritära backlash som redan tagit fart. 108 Skeendet toppades av reaktionerna
mot flyktingströmmarna till Europa hösten 2015. I denna ’auktoritära återkomst’ ingår ofta en
stark koppling mellan den politiska nivån och djupt konservativa religiösa ledarskap.
Det synes mig att liberala och ’progressiva’ krafters reaktion inför religionens ökande
inflytande i högt och lågt är hart när obefintlig.109 Vilken samhällsdebattör skulle idag ha
modet att ’göra en Hedenius”; att beväpnad enbart med förnuftsbaserade argument angripa
alla former av religiös övertro? Som Jarrick påpekar:
Vi rör oss kanske mot en situation där den nationella yttrandefriheten inte
kommer att vara starkare än den globala yttrandefrihetens svagaste länk.
Vad någon lagligen yttrar här i Sverige kan reta upp människor var som helst
i världen och utlösa ”bestraffningar” i enlighet med andra lagar än våra. 110
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Men, invänder kanske någon, vad skulle hända med samhällsmoralen i en värld utan religion?
Svaret är att det finns all anledning att tro att den skulle bli bättre. The Quality of Government
Institute (QOG), är ett forskningsprogram vid Göteborgs universitet, som sedan 2004 studerat
frågor om kvalitet i samhällsstyrningen i ett globalt jämförande perspektiv. Resultaten visar
otvetydigt att ju mer ett samhälle genomsyras av sekulära värderingar, desto högre är dess
mänskliga välfärd, och ju mer ett land präglas av religiösa värderingar desto mer omfattande
är korruption och andra samhälleliga missförhållanden. Till yttermera visso, ju mer
människorna i ett land omfattar religiösa värderingar desto mindre anser de att andra
människor är att lita på.111
Jag nämnde att Einstein har använts inom nyandligheten som belägg för de egna teorierna.
Detta har även traditionellt troende gjort, baserat på den store fysikerns tal om en kosmisk
religiositet som han sade sig omfatta. Denna ’kosmiska religiositet’ hade dock inget
övernaturligt inslag, det rörde sig uteslutande om en åstundan att förstå de ännu förborgade
fysikaliska lagar som styr universum:
Vetskapen om att det existerar något för oss ogenomträngligt, uttryck för det
djupaste förnuft och den mest lysande skönhet, som äro tillgängliga för vårt förnuft
endast i dess mest primitiva former, denna insikt och denna känsla utgör den sanna
religiositeten. I denna mening och blott i den hör jag till de djupt religiösa
människorna. En gud som belönar och bestraffar sina skapelser, som har en vilja,
liknande den som vi erfara hos oss själva, kan jag ej föreställa mig. Ej heller en
individualitet, som sträcker sig bortom döden, kan jag tänka mig; må svaga själar,
fyllda av ångest eller löjlig egoism, nära dylika tankar. För mig är tillfyllest det
mysterium, som det eviga livet utgör, och medvetandet och aningen om varats
underbara byggnad, så ock den hängivna strävan att begripa även den minsta del av
det i naturen uttryckta förnuftet.112

Lika övertygad som jag är om klokheten i Hedenius ord om att inte tro på något som det inte
finns förnuftiga skäl att anse vara sant, är jag om att människan behöver – eller, kanske
snarare, inte kan avstå från – fantasi, fiktion, eller ’förtrollning’ om man så föredrar. En
myckenhet sådan finns också i litteratur, musik, konst, teater, i naturen, i möten mellan
människor. Eller varför inte i himlen? Enligt den ryske filosofen Michail Bachtin grundar sig
alla religiösa system på kosmisk fruktan, den bävan människan känner inför den
stjärnbeströdda himlen, ett evigt universum.113
Hos Einstein, eller för den skull redan hos Epikuros, väckte detta ingen fruktan, enbart en
förundran över tingens natur. Gå sålunda åstad och gör som dem. Blicka uppåt en stjärnklar
natt och förundras; men låt inte denna förundran förleda dig till tron att en hovrande
änglaskara väntar på att bli kontaktad av just dig. För att travestera det första inledande citatet:
Har du sagt godnatt till slikt trams?
Emellertid – ni som så föredrar, nöj er med skuggbilderna på grottans inre vägg. Bli en del
av den sorgliga fars som alluderas till i det andra inledande citatet, men vänligen besvära inte
via era politiska, juridiska eller polisiära ombud dem som väljer att vandra i ljuset utanför
grottan.
Sapere Aude
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