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Abstract 

The contemporary angel-symbol is deeply rooted in our cultural history, with connotations and 
implications leading to that inner transitional space where all creative activity takes place. This 
essay investigates the history of the depiction of angels, visions of angels both ancient and 
modern, and includes psychological aspects of symbols as such. A doser look at surrounding 
symbols of angels will hopefully result in a greater understanding of the role of the angel-symbol 
within the context of visual culture, seen in the light of o ur own symbolic universe. 
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I Änglasyroboler 

Änglar, finns de? Frågan äger giltighet som funderingsunderlag därför att ordet syftar på ett begrepp 

som är i högsta grad en del av vårt kulturella medvetande. Tänk på ordet ängel och det uppstår en 

mer eller mindre definierad inre bild, framsprungen ur en bildtradition på åtminstone tusen år där 

begreppet har konkretiserats i visuella medier. För forskning om hur änglar ser ut måste 

analysobjekten vara just symboler för änglar, eftersom änglaväsen inte ingår i vår fysiskt observerbara 

och materiella omvärld. 

För att uppnå en djupare förståelse bör en hermeneutisk forskningsmetod förespråkas. 

Symbolens inneboende funktion är att uttrycka en annan slags verklighet än vad som ryms i den rent 

påtagliga. Dess styrka är direkt beroende av kraften hos den inneboende känslan som ger symbolen 

legitimitet. Den laddas med den betydelse vi ger den. Just änglasyrobolen är intressant därför att 

änglar har historiskt sett haft en medlande funktion mellan den lilla människan och det stora 

ofattbara, som vår kultur benämner gudomlighet och svarar till ett andligt behov som tycks vara 

existentiellt hos människan. 

Komponenter som kan beaktas ger olika vinklingar på forskningsobjektet. Kan symbolen ge 

ledtrådar till de väsen som kan antas ligga bakom begreppet? I historiska dokument som bibelskrifter 

omnämns änglar, men liknande "fenomen" finns också tidigt omskrivna. När inträder ordet ängel, 

fanns det andra ord för samma koncept tidigare? Sådan forskning har redan bedrivits, tillsammans 

med definitionsförsök av änglars utseende och attribut genom ikonologisk undersökning. Vad som 

präglat änglabilder förutom själva utförningsmöjligheterna i gällande teknik har sociala och politiska 

aspekter, såsom liturgisk kanonisering och religionsavsikter ur kyrkans synpunkt. Men även visioner 

av exempelvis medeltida mystiker har spelat sin roll i dokumentationen av änglars väsen. 

Kulturellt är änglabilder en del av vårt kristna arv. Att se på nutida änglasyroboler och 

användningsområden utan att beakta detta vore futilt, men man bör hålla i minne att de flesta har en 

ganska diffus bild av historiska änglabilder. Att se på geografiskt tidstypiska miniatyrer i 

handkolorerade manuskript har sin betydelse för specialiserade forskare, men för att förstå flödet av 

änglasyroboler i dagens masskultur krävs en mera generell överblick av vilken änglatyp som 

associeras till när "man" tänker på exempelvis kyrkliga änglabilder. Äldre änglabilder eller 

änglaskulpturer möter sin allmänna publik i kyrkor, men även som inslag i eller på profana 

byggnadsverk, förutom på tavlor på museum och liknande. En änglatyp av lite annorlunda slag är de 

dekorativa putti som svävar på sina små moln. 
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A v lika stor betydelse för nutidsmänniskans änglabildsuppfattning måste åtminstone på våra 

breddgrader vara det enorma tryckflödet av änglabokmärken och bilder av skyddsänglar för 

barnkammaren som påbörjades på 1800-talet främst från Tyskland. Dessa pastorala bilder blev 

snabbt populära och trycks i massupplaga än idag. Ett annat kulturellt fenomen är att änglar av denna 

typ kommit att förknippas med julfirandet med allt vad det innebär av pynt och julkort. Den 

"gulliga" ängeln har ersatt den mera skräckinjagande himmelska uppenbarelse som omnämns i 

bibelskrifterna. Men båda typerna är historiskt förankrade i vårt kulturella medvetande. 

Jämför man de båda ovanstående "prototyper" ovan, kan man anföra exempelvis 

genusaspekter som i sin tur beror på samhällsförändringar, men det intressanta för denna uppsats är 

just att dessa slags bilder ligger till grund för hur änglasymbolen utvecklas och bär in på 2000-talet. 

För att få en svepande överblick av änglasymbolerna av idag skulle en ikonografisk analys vara på sin 

plats, men eftersom det numera finns en sådan uppsjö av änglasymboler får ett urval duga som 

enskilda undersökningsobjekt samt en notering av trender och stil. 

Även när det gäller att försöka sig på en inventering av samtida änglasymboler måste de 

förstås mot bakgrund av den "nyandlighet" som utmärker sig i vårt moderna samhälle. En allmänt 

existerande änglasyrobol tyder på att begreppet lever och bär i kraft av dess användare. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att lyfta fram änglasyrobolen som den används i början av 2000-talet. 

Genom att belysa inte bara utförandet i förhållande till vårt kulturella arv utan även funktionen kan 

symbolens dignitet som förmedlare av andlig kraft befåstas eller ifrågasättas. 

Metod 

Uppsatsen struktureras i olika kapitel enligt följande: I och II fokuserar på symbolernas kraft och 

föreställningsvärld utifrån ett filosofiskt och religionspsykologiskt perspektiv. Då änglabildens 

historik bedöms vara väsentlig i stora drag för uppsatsen ägnas III åt diverse ängla-avbildningstyper 

beskrivna utifrån socio-historiska sammanhang. Änglavisioner som beskrivits av historiskt kända 

helgon och mystiker beaktas i IV och belyses i ljuset av nutida änglaupplevelser. V och VI innehåller 

diverse tolkningsmönster och aspekter innan den änglabild summeras som lanserades på 1800-talet, 

och sambanden med samhället i stort (VII). Slutligen ska dagens änglasyroboler diskuteras, deras 

utseende och funktion i förhållande till vår egen kultur, som innefattar både ett genusperspektiv och 

en reflektion kring jultraditionen där änglabilden årligen aktualiseras. Med avrundningen i nutiden, 

VIII och IX, ska uppsatsarbetet förhoppningsvis leda fram till en djupare förståelse av 

änglasyrobolen i 2000-talets kontext. 

Som extra bonus har ett mindre bildarkiv (X) inkluderats. Till den görs inga hänvisningar i 

textmaterialet, och varken bilderna eller bildsidorna är numrerade. Istället kan X ses som en slags 

mindmapping av författarens bildtillgång under uppsatsarbetets framväxt, att sättas i förhållande till 

läsarens egna bildassociationer av 2000-talets änglasyroboL Det är inte meningen att uppsatsen ska 

vara en ikonografisk analys av utvalda änglabilder, utan tonvikten ligger på symbolen per se. 

Material 

Stilhistoriskt finns redan en utmärkt avhandling om Studier i dngiabiidens utformning och funktion under den 

kristna 9rkans fiirsta årtusende av Mabel Lundberg, skriven 1981 . Då denna skrift är mycket utförlig 

och eftersom jag för övrigt inte efterlyser mer än en bakgrund till dagens änglasymbol, har jag förlitat 

mig så gott som uteslutande till denna källa angående den "gamla" änglabilden. Kompletterande 

upplysningar av intresse har jag även funnit i en helt annan slags bok av kulturhistorikern Constance 
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Classen, med titeln The Color of Angels- Cosmology, gender and the aesthetic imagination, från 1998. Classen 

har bland annat valt att belysa tre mystiker och deras visioner, men boken sträcker sig till 

genusperspektiv i samhället och reflektioner över sinnenas hierarki. 

I Lena J o hannessons Den massproducerade bilden från 1997 ges bakgrunden till de 

bokmärkesänglar och skyddsänglar som blev tillgängliga för folket under 1800-talet. En god 

överblick över samhällsförändringen i förhållande till massproduktion av bilder är också värdefull för 

att få perspektiv på vårt eget visuellt inriktade konsumtionssamhälle. 

För att klara en djupdykning i symbolernas betydelse för människan har jag haft god hjälp av 

Den religiösa miinniskan - Psykologiska perspektiv (1985) av Antoon Geels och Owe Wikström, men jag 

har även passat på att ta till tankar ur Långsamhetens lov av samma professor Wikström. Den gavs ut i 

år, 2002, liksom Bodil Jönssorts (professor och fysiker) Tio tankar om tid. I takt med att forskarna 

inser mer och mer värdet av inre visualisering kan symboler sägas vinna laga kraft som yttre tecken 

på det som inte ryms i en mekanisk världsbild. 

Änglasyroboler är visserligen skapade produkter sprungna ur mänsklig fantasi, men faktiskt 

upplever även dagens människor att de ser och möter änglar "på riktigt". Eftersom dessa syner finns 

dokumenterade och samlade i bokform med stor publik är det av intresse att inkludera ett urval av 

sådan litteratur i uppsatsen, dels för att de kan sägas ingå i ett kulturellt "bildarkiv", men också för att 

de befäster den symboliska aspekten av begreppet dngel. 

Någon existerande forskning om just änglasyrobolen har jag inte funnit, utan genom att leta 

efter bilder och observera aktuella konstföremål drar jag helt subjektiva och spekulativa slutsatser om 

änglasyrobolen i förändring, hur, och varför. 
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II Änglasymbolik 

Symboler för begreppet änglar ökar i antal och utformning för varje år som går. Intresset för änglar i 

stort tycks också växa. Det verkar logiskt att tänka sig att det finns en anledning därtill, ett behov av 

någon slags kontakt med en värld "ovan där", en tanke om att det goda existerar och att det finns en 

mening med denna värld. 

Religionspsykologerna skiljer på substantiell och funktionell religionsdefinition, alltså om tesen 

utreder "vad det är" eller "vad det gör". Denna tankegång bör även kunna appliceras på änglar. 

Änglasyrobolen kan undersökas substantiellt; hur ser symbolerna ut, men av större intresse är den 

funktionella definitionen; hur förhåller vi oss till dessa änglasymboler? Eftersom en symbol har just 

den funktionen att medla där orden inte räcker till, måste den sista aspekten vara mest intressant i en 

studie som denna. Men när det gäller änglarnas sfår måste väl ändå hänsyn tas till den andra 

dimension som en substantiell religionsdefinition försöker klarlägga, nämligen angående änglarna 

själva? Kan man verkligen utreda en symbols betydelse utan att ta sig an frågan om änglars existens? 

Är syftet en hermeneutisk djupdykning i området kan undersökningen knappast förlora på att 

inkludera även denna aspekt, så långt det nu är möjligt. 

Symbolfunktioner 

Nej, vi kan inte undersöka änglar. Det ligger så att säga inte i deras natur. Men ett sätt att närma sig 

symbolen är att se närmare på det mänskliga behovet av symboler överhuvudtaget. Eller av religiösa 

föreställningar. Hur närmar sig psykologisk vetenskap religionens område? Sigmund Freud ansåg 

religionen vara ett symboliskt uttryck för det omedvetna. 1 H an menade att gudstron med sin 

illusoriska karaktär får sin styrka hos de önskningar den bygger på, nämligen önskan om skydd mot 

hjälplöshet i tillvaron.2 Det är sant, tron på exempelvis skyddsänglar skulle kunna träda in där ingen 

världslig makt kan hjälpa. Modernare psykologer har fokuserat på det inre själsutrymme där sådana 

tankar och längtan äger rum. Det är samma utrymme som barnet behöver för att separera från 

moderssymbiosen, men också den värld där fantasier och lekar utspelar sig i en "inre kamp för 

utveckling".3 Liksom barnet som befinner sig mitt emellan en fantiserad allmaktskänsla och 

upplevelsen av total maktlöshet måste människan lämna sin oronipatenta egocentriska världsbild för 

l Owe Wikström i Antoon Geels och Owe Wikström, Den religiiisa människan (Stockholm 1985), s. 111. 
z Ibid. s. 114. 
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att kunna utvecklas. Detta inre utvecklingsområde har benämnts som "transitional space", där 

barnens lek fortsätter i vuxenvärldens kulturella aktiviteter. "Det som vi benämner konst, musik, 

skapande, fantasi och kreativitet utspelar sig därmed i en kvardröjande 'transitional space"', skriver 

Wikström.4 

Inom det psykoanalytiska området skulle man också kunna se just änglasymbolen som en 

slags övergångsobjekt. Erik H. Erikson har skrivit om det andliga behovet som religionen uttrycker, 

som fångar upp den vaga men universella längtan tillbaka till modersfamnen, "eller i teologiska 

termer det förlorade paradiset" som modern representerar för barnet. 5 Detta är också intressant, en 

bild av en kvinnlig skyddsängel över barnets säng kan ju ses som en övervakande modersgestalt, men 

uppgiften som medlare är kanske än mera hållbar, det ses ju som en av änglarnas viktigaste 

funktioner att vara just budbärare/medlare mellan Gud och människa. 

Ett symboliskt universum 

Kunskapssociologerna talar om ett "symboliskt universum" som har betydelse för upplevelsen av 

världen som en meningsfull verklighet. 

Ett symboliskt universum är en samlad teoretisk tradition som integrerar olika betydelseområden och innefattar 

den institutionella ordningen i en symbolisk totalitet [ .. . ] Dessa symbolsystem, som kan vara mytologiska, 

teologiska, filosofiska eller vetenskapliga [ ... ] ger mening inte bara åt människans vardagliga handlingar och 
tänkesätt utan även åt livets gränssituationer, t. ex. drömmen eller döden.6 

Dessa abstrakta symbolsystem som utgör vår begreppshorisont har betydelse för upplevelsen av 

världen som en meningsfull verklighet. I en social struktur som betraktar en religiös tradition som 

självklar (verklig), talar man om plausibilitetsstruktur. Det är då möjligt att exempelvis uppleva att 

änglar finns, utan att hamna utanför samhällsgränsen. Men, som Antoon Geels anmärker, är 

relationen mellan religion och samhälle, mellan ett symboliskt universum och plausibilitetsstrukturen, 

av dialektisk art. 7 Det pågår också en signifikant interaktion inom den enhet i den sociala strukturen 

som betecknas som referensgrupp. 8 

I vanliga fall är den sociala strukturen tillräcklig för individen. Det är vid kris- och 

konfliktsituationer som den upplevs att inte räcka till. Man sträcker sig efter en annan världsbild, eller 

3 Ibid. s. 109. 
4 Geels & Wikström, s. 109. 
s Erik H. Erikson, citerad i Geels & Wikström, s. 118. 
6 Geels & Wikström, s. 38. 
7 Ibid. s. 42. 
s Ibid. s. 50. 
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symboliskt universum, för att kunna lösa en existentiell konflikt. Men denna måste fortfarande vara 

plausibel, alltså äga giltighet inom samhällsstrukturen, för att individen inte ska falla utanför. 

Psykoanalytikern Heinz Miiller-Pozzi ser religiösa symboler som stödjande faktorer att ta till hjälp vid 

inre konflikter. "Religionens egentliga syfte är att medelst symboler hjälpa individen att bearbeta 'de 

existentiella frågorna"'. 9 Wikström talar om en "balanserande funktion i psyket".10 

Symbolernas betydelse är kulturellt och tidsmässigt betingade. För att deras verkan ska ligga 

på "förmedveten" nivå, är det av betydelse att symbolen får " tala" för sig själv, och inte dissekeras av 

intellektuella utredningar. Carl Gustav Jung såg en tragik i att "man alltför mycket har 

intellektualiserat över de stora religionernas symbolsystem. I samma mån som de 'avmytologiseras' 

förlorar de sin psykologiska kraft att gestalta och omgestalta en människas liv. Symbolens styrka går 

förlorad". 11 

Symbolen verkar suggestivt, d v s övertygande och uttrycker tillika innehållet i övertygelsen. Den verkar 
övertygande i kraft av sitt Numen, d v s den specifika energi som tillkommer arketypen. Upplevelsen av denna är 
inte blott imponerande, utan rent av 'gripande' . Den alstrar på ett naturligt sätt tro.12 

Är änglasymbolen i vår tid ett uttryck för tro, och vad är det i så fall för tro som uttrycks? 

Symbolen 

J ung menade att symbolen har som arketypen både känslomässiga och innehållsliga komponenter. 

D en dynamiska kraften består då i en förmåga att exempelvis fascinera, medan den innehållsliga ger 

en mening åt det upplevda. " [S]ymbolen ger uttryck åt omedvetna innehåll i personligheten, vilka 

ännu inte språkligt fixerats [ . .. ] den 'medlar' s a s mellan det medvetna och det omedvetna".13 

Wikström skriver att symbolen är alltid det bästa möjliga uttrycket för en "eljest okänd 

verklighet".14 Fysikern Bodil J önsson har också tankar om inre bilder: 

Vi använder dem mer eller mindre medvetet. Vi har det gemensamt att de inre bilderna faktiskt styr oss. 
Styrningen är kraftigare ju konkretare bilderna är och ju mer känsloladdade de är.15 

Styrkan hos känsloladdningen ligger inom oss själva. Symbolen blir ett medium som uttrycker en 

längtan efter det outsägliga. 

9 I Geels & Wikström, s. 119 ff. 
10 Geels & Wiktröm, s. 123. 
11 Ibid. s. 139. 
12 Carl G ustafJung, citerad i Geels & Wikström, s. 139. 
13 Geels & Wikström, s. 139. 
14Jbid. s. 143. 
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Andliga symboler 

I sin bok Långsamhetens lov skriver Owe Wikström om "symboler för en annan ordning": 

När omsättningshastigheten blivit ett egenvärde uppträder ett slags motståndsrörelse. I det tysta söker sig 
människor till ting och platser som är laddade med ett kontinuerligt vara - motsatser till förändring och 
omsättning. Det gäller inte minst när nationella eller privata karastrofer inträffar.l6 

Filosofiskt kan man tala om en "ontologisk törst", en andlighet som i vår samtid är "ofta diffus och 

lätt generad",17 skriver Wikström. Yttre symboler kan väcka en "ordlös, inre tillit" som berikar det 

inre livet. Denna ordlösa, inre tillit är enligt Wikström området för andakt, som man alltså söker via 

de religiöst laddade ting som benämns devotiona/ier. 18 Sådana ting, som exempelvis en änglasymbol, 

kan alltså fungera rent terapeutiskt för att skapa plats för inre kontemplation, för att med Wikströms 

ord "återknyta till en inre rymd av ro". 19 

Är inte myter, riter, symboler och berättelser om samspelet mellan Gud och människa snarare ett slags jättelikt 
kulturellt terapeutiskt system?20 

Men alla delar inte detta religionsterapeutiska system. Wikström klargör: 

I det tidiga 2000-talet har de flesta svenskar en ambivalent inställning till religion och kyrka och har därmed 
ingen självklar tillgång till de riter och symboler som förr gav lindring åt dödsångesten. I den accelererande 
sekulariseringen och pluralismen måste nu varje person själv bygga upp sin egen mening kring döden.21 

Att bygga upp sin egen mening kring döden, och därmed livet, kan vara svårt för en liten 

människa. Änglasyrobolen kan i vårt samhälle medla mellan det stora intet och det som kan upplevas 

som ett för stort steg i tanken, nämligen att acceptera en integrerad religionsteori. 

IS Bodil Jönsson, Tio tankar om tid (Stockholm 2002), s. 117. 
16 Owe Wikström, Långsamhetms kiv (Stockholm 2001), s. 38. 
17 Ibid. s. 38. 
18 Ibid. s. 98. 
l9 Ibid. s. 99. 
20 Ibid. s. 134. 
21 Ibid. s. 142. 
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m Tidiga änglar 

Ängel 

Ordet ängel kommer från grekiskans angelos som betyder sändebud. Under persiskt och babyloniskt 

inflytande utvecklades i senjudendomen föreställningen om en änglavärld, som förmedlar 

förbindelsen mellan himmel och jord. Gud är omgiven av myriader av änglar med olika rang och 

olika uppgifter. 22 An too n Geels skriver att änglarnas betydelse skiftar i olika traditioner. Inom t. ex. 

katolicismen lyfts änglarna fram i större utsträckning än inom den evangelisk-lutherska kyrkan. 

Vidare poängteras: 

I de flesta religioner förekommer föreställningen om all slags budbärare eller medlare mellan den gudomliga och 
den mänskliga världen[ ... ] I alla tider har förställningar om änglar inspirerat konstnärer [ ... ] Grunden för dessa 
konstnärliga framställningar är allsköns myter, legender och andra berättelser, hämtade ur historiska och nu 
levande religioners källor. 23 

Hur dagens änglasymboler ser ut är ingen avskild företeelse. De bär på en konnotation med djupa 

rötter i mänsklighetens historia. 

Tidig Änglakult 

Mabel Lundberg har dokumenterat änglakulten under kyrkans första 1000 år. Änglabilderna var i 

första hand ikonografiska. Änglar uppfattades som verkliga, och avbildningarna skulle vara 

deskriptiva enligt rådande normer. Existensen av änglar hör till både kristendomens och 

judendomens ursprungliga trosövertygelse. I bibeln omtalas de över 300 gånger, tydligt som 

personliga väsen. De "säges tillbedja och lova Gud samt vara sändebud". 24 Men även onda andar 

ingick i trosbilden. De omtalas i sin tur över 200 gånger. De onda andarna var också personliga 

väsen, som "avfallit från Gud efter att förut ha varit änglar".25 

Som Lundberg visar i sin avhandling var det inte helt enkelt att enas om änglarnas väsen, och 

hur de skulle därmed utformas. Genom olika koncilier stipulerades gradvis kyrkans uppfattning om 

änglar. D en byggde inte bara på biblisk litteratur utan även på apokryfiska skrifter. Kyrkofadern 

22 Nordiskfami!febok, band 20 (Stockholm, 1934), s. 1392 f. 
23 Antoon Geels,Att mö"ta Gud i kaos (Stockholm 1991), s. 91. 
24 Mabel Lundberg, Studier i änglabildens utformning och fimktion (Uppsala 1981), s. 1. 
25 Ibid. s. 1. 
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Justirrus ivrade för att änglarna var "skapade av Gud och med fri vilja att välja det goda eller det 

onda".26 Änglar som skapade varelser godtogs som dogm i Nicea år 325. 

Änglarnas uppgifter var trefaldiga: renande, upplysande och fullkomnande. De högsta 

änglaklasserna var serafer och keruber, vilka hade sin tjänst i himlen medan de lägsta hade skyddande 

uppdrag i Guds skapelse. Varje människa hade en egen skyddsängel. Dessa upplysningar ur skriften 

Om den himmelska hierarkin av Pseudo-Dionysios Areopagita utövade från 500-talets början ett "djupt 

och snabbt inflytande över den artistiska utformningen av änglarna".27 Pseudo-Dionysios menade att 

änglarna var människogestaltande, vilket ansågs betyda att de hade en ynglings kropp. (Den manliga 

ängeln kunde i tidig skildring vara skäggprydd, vilket tyder på orientalisk påverkan.)28 En föreställning 

om änglars kroppslighet var viktig för den konstnärliga framställningen. 

Visst var de 'spiritus', men ordet hade ingen definierad mening ännu. Först senare kom spiritus att få den 
filosofiska innebörden av immateriell.29 

"Förebud" till änglarna fanns både i den orientaliska och grekisk-romerska mytologin, men 

även i den germanska folktrons sändebud mellan gudar och människor, såsom valkyrior och huldror. 

Lundberg skriver att "alla dessa förbleknade inför anor från Gamla Testamentets gudasändebud".30 

Änglarna i Gamla Testamentet var vinglösa, även de kristna änglarna föreställdes utan vingar fram till 

300-talet. I senjudendomen föreställdes de ofta med vingar, men dessa skrifter var inte kanoniska och 

hade därför inte samma auktoritet som G. T.31 

Bevingade änglar 

De äldsta kända exemplaren av bevingade änglar i kyrkokonsten förekommer tillsammans med 

Kristus på målningar och mosaiker från tidigt 300-tal. Frågan om den bevingade ängelns ursprung 

kan verifieras genom många exempel tillbaka till kejsar Constantins tid. segergudinnan Nike var 

ursprunget, men "figuren blev snart manlig".32 Djupast sett, skriver Lundberg, är änglavingarna i 

kristendomen symboler för änglarnas andliga väsen. 

En annan influens till bevingade änglar var sirenerna, som hos Platon (Politeia, bok X) 

beskrivs som härskande över var och en av de åtta kretsande sfårer över himmelen. Varje siren 

26 Lundberg, s. 25. 
27 Ibid. s. 26. 
28 Ibid. s. 78. 
29 Ibid. s. 26. 
30 Ibid. s. 44. 
3l lbid. s. 44. 
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SJunger en egen ton, och de åtta tonerna klingar tillsammans i sfärernas harmoni. Sirenerna 

avbildades i äldre tid som en blandform av fågel och människa, men denna bild blev i klassisk tid 

"nästan en människogestalt med vingar".33 

Glorian (nimbus) 

Enligt Lundberg har nimbus som attribut övertagits från den hedniska konsten. Den hade även 

förekommit i Orienten och det forna Persien.34 Inte förrän på 400-talet framställdes änglarna så gott 

som undantagslöst med nimbus i egenskap av höga, himmelska väsen, skriver hon, med undantag för 

skulpturerna, där nimbus sällan förekom av tekniska skäl.35 

Ängla-attribut 

Allmänt på 500-talet gällde jämte nimbus och vingar även staven som ett utmärkelsetecken för en 

ängel som är sändebud. Klädseln var inte alltid vit och skinande, som påbjöds av gestaltikonografin 

utan kunde med färg och attribut förmedla olika rang eller uppgifter. Förebilden var den kejserliga 

hovämbetsordningen med sina respektive dräkter. Lundberg observerar att: "ett fast system i 

färgikonografin har inte ännu kunnat klarläggas".36 Forskningen kompliceras av att mycket förstördes 

under 700-talet då den stora bildstriden rasade inom den byzantinska kyrkan under kejsar 

Constantinas Kopronymos.37 Bildförbudet upphävdes dock av kejsarens gemål efter hans död, så att 

Kristus- och Mariabilder, samt ängla-avbildningar åter blev tillåtna.38 

Byzantinska änglar 

Under den byzantinska eran utgick man från den gammalkristna typen och blandade in element från 

den grekiska konsten. "Så uppkom på 500-talet, den justinianska epoken, en sträng, frontal typ, som 

32 lbid. s. 48. 
33 Lundberg, s. 49. Constance Classen skriver: "This image was later Christianized and the singing sirens became angelic 
choirs", The Colorof Angels (London and New York 1998), p. 32. 
34 Lundberg, s. 49. 
35 lbid. s. so. 
36 lbid. s. so. 
31Jbid. s. 146. 
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med vissa förändringar övade inflytande genom ett årtusende".39 Det är denna änglatyp som märks i 

Italienska avbildningar genom det byzantinska herraväldet. "Dessa östliga änglar förblir stela i 

högtidlig hållning och tystnad- liksom bruket var för tjänarna och uppvaktningen vid det kejserliga 

hovet", skriver Lundberg, och vidare: "De utstrålar en upphöjdhet över världen, som Västerns änglar 

sällan eller aldrig äger".40 Efter det att ikonoklasmen undertrycks i Österns kyrka kom en andra 

blomstringstid för byzantinsk konst under den macedoniska dynastien (867-1057).41 Anglabilden blir 

mer levande och uttrycksfull, även om den höga värdigheten och harmonin finns kvar. 

Karolingiska änglar 

Karl den Store enade och konsoliderade Västerlandets unga folkstammar efter sitt trontillträde 768. 

Han besegrade också Italien, och skapade en ny kejserlig makt efter år 800. Under den karolingiska 

epoken sökte man mönster för sin konstnärliga verksamhet även från andra håll än den orientaliska, 

som fortfarande höll sitt grepp över handeln genom sitt säte i Bagdad. Sniderierna uppvisar 

exempelvis en "germansk accent", enligt Lundberg. 400- och 500-talens senantika modeller blev 

också återupplivade då Karl orienterade sig konsekvent efter den senromerska kejsariden. Han 

förnyade även förbudet från Lateransynoden 7 45 att utöka antalet "kända" änglar. Endast de tre 

ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael skulle vara kanoniska. Inte ens den förut kände Uriel (från 

apokryferna) tilläts.42 En viss omformning kan märkas av Yttersta domsframställningen, där den mest 

framträdande skillnaden mot den byzantinska typen är centraliseringen av Kristusmotivet. Anglarna 

blir mindre och är ofta svävande.43 

Apokalypsen 

Byzantinarna var intresserade av det eviga, förblivande. "Anglarna blev sköna människogestalter i 

överensstämmelse med de gamla grekernas syn på sina gudar", skriver Lundberg.44 Apokalypsen 

38 Lundberg anmärker att bilder av en människoformad djävul måste då också få förekomma, i den österländska kyrkan 
en mörk kraftig figur utan vingar, utom då han for ner till jorden där han vingförsågs i likhet med andra demoner. 
Lundberg, s. 147. 
39 Lundberg, s. 51. 
40 Ibid. s. 51. 
41 lbid. s. 53. 
42 Ibid. s. 96. 
43 I b id. s. 99. 
44 lbid. s. 107 ff. 
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ägnades inte uppmärksamhet, då denna var omstörtande. Istället togs den upp i västerlandets konst 

under tidig medeltid, ofta med mycket fantasifulla änglaskildringar. Lundberg delar in dessa i tre 

geografiska typer av illustrationer: "Den italiska skildringen är enkelt komponerad, och änglarna är 

förnäma och högtidliga. Den galliska är berättande, rik på detaljer, och änglarna är mera levande och 

aktiva [ ... ] den gammalspanska skildringen är avsevärt annorlunda: temperamentsfull, skräckinjagande 

i vissa miniatyrer".45 Ett exempel på det sistnämnda är en miniatyr ur Gerona-apokalypsen där sju 

änglar är tecknade i olika prydda eller veckade fotsida kläder, alla är barfota med "fantastiska, 

förgrenade vingar, av vilka en skjuts i höjden". Alla sju änglarna har var sin fårg på vingarna.46 

Ottoniska änglar 

Vid kejsar Otto den förstes kröning 962 etablerades ett "nytt tyskt ledarskap"47 där kejsaren sågs som 

kyrkans beskyddare. Han blev Rex Sacerdos, en politisk förnyelse som var kopplad till de religiösa 

stämningar om yttersta domen som rådde runt tusenårsskiftet. Detta är bakgrunden till den 

mqjeståtiska ängeln. "De ottorriska änglarna har stor värdighet och en övermänsklig storlek [ .. . ]. Dock 

är de manligt kraftfulla och verkar höra till denna världen, samtidigt som de är transcendenta", 

skriver Lundberg, som konstaterar att även om man tog upp det som passade från Rom och Byzans, 

blev konsten på det hela taget mer germansk än den varit förut.48 

Romanska änglar 

Från slutet av 1000-talet och 1100-talet blir änglabilden mer "kultisk". Blicken är "ovärldslig". Den 

romanska tidens änglar har "överallt en sådan nästan liturgisk orörlighet". Influensen härtill låg hos 

den asketiska munkrörelse som utgick från benediktinklostret i Cluny i östra Frankrike på 

niohundratalet. "Dessa munkar fyllde Europa med många minnen från sin verksamhet [ . . . ] fresker 

och målningar efter teologiskt tema, där änglar gjorde kultisk ~änst med språkband i händerna. De 

var högtidliga och övervärldsliga".49 Lundberg förklarar att den tidiga medeltiden hade uppvisat en 

förening av kyrklig och kejserlig kult i Västerlandet, men att denna enhetside var försvunnen under 

45 Lundberg, s. 120. 
4G Ibid. s. 115. 
47 Ibid. s. 121. 
48 Ibid. s. 122. 
49 Ibid. s. 124. 
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11 00-talet. "Munkarnas världsfrånvända ideal och det världsbejakande tyska kejsardömet tycktes inte 

gå ihop". so 51 

Kerubim och serafirn 

Keruber, serafer och troner omnämns inte i Nya Testamentet och har därför inte samma betydelse 

som övriga änglar. Däremot har de en framträdande plats i liturgin. Deras ursprung som mytologiska 

varelser kan spåras till Syrien och Mesopotamien, de omtalas i Gamla Testamentet och ingick i flera 

österländska föreställningar. Keruber tros ha sitt ursprung som personifikationer av stormmolnen.52 

De omgav Guds himmelska boning och bevakade de heliga platserna, som paradiset och 

förbundsarken. Ofta framställdes de med enbart huvud och vingar, ibland på hjul53 för att kunna 

skjutsa Kristus över himlavalvet. Kerubim och serafirn avbildades ofta med sex vingar, liksom 

tetramorfen, som ursprungligen var en hesekielsk ängel.54 

Kvardröjande änglar 

Som framgår av den historiska beskrivningen kan änglagestaltning vara av två slag; den symboliska, 

och den gestaltande, berättande. Från 1000-talet infaller så kallade "begreppsänglar", som 

personifierar lasterna (onda andar var svarta), respektive dygderna (goda, vita). De svarta demonerna 

kunde även vara avklädda.55 Denna enkelt komponerade symbolik mellan ljuset och mörkret är lika 

gångbar idag. 

De mera subtila definitionsskillnader som demonstreras genom Mabel Lundgrens utredning 

har knappast lämnat några minnesspår i nutidssammanhang. Tvärtom har det visat sig vara den 

allmänt kanoniska änglatypen som överlevt generationsmedvetanden. Ännu på 2000-talet kan vi 

känna igen beskrivningen ur Nordisk famifjebok på änglabilden i konsthistorien: "I konsten framställas 

änglarna i skön, ungdomlig människogestalt, bevingade och klädda i en vit dräkt". Inom parantes 

so Lundberg, s. 126. 
51 Exempel på kulturell påverkan kan ses när riddaridealet spreds i 1100-talets E uropa, där korstågen kom i fokus dök en 
"ridderlig" änglatyp upp klädd i rustning. Det var ärkeängeln Mikael som bekämpade draken (det onda). Lundberg, s. 
126. 

52 Nordiskjami§ebok, band 11(Stockholm, 1929), s. 632. Uppslagsord AngeL 
53 Tillsammans med vingar var hjul symbol för tronerna. 
54 Lundberg, s. 130-36. 
55 Ibid. s. 151. 
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nämns också renässansens puttz~ dessa nakna, bevingade gossebarn, som en terrumscens från den 

antika konstens mytologiska och allegoriska figurer som går under beteckningen genier. 56 

56 Nordiskfami!Jebok, band 20 (Stockholm, 1934), s. 1392 f. Uppslagsord AngeL 
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IV Syn på änglar 

Änglavisioner 

Undersökningen av bildmaterialet så långt har koncentrerat sig på änglaframställning i kyrkokonsten, 

därmed på accepterade tidstypiska normer om hur en ängel bör framställas i olika sammanhang. 

Utgångspunkten för den historiska änglaframställningen var ju bibliska referenser, som återkom i 

olika versioner. Hur de sedan framställdes var i högsta grad en kulturell företeelse, som Lundberg 

också påvisat. Att färglägga en änglabild hade alltså inget med änglar att göra, utan valet låg på det 

mänskliga planet. Professor Michel Pastoureau anmärker att "It is society that 'makes' color, defines 

it, gives it meaning, constructs its codes and values, establishes its uses, and determines whether it is 

acceptable, or not".57 

Utgångsmaterialet i bibeltexterna använder s1g av långt vidare begrepp än vad som 

översättningarna sedan gav upphov till. Angående fårger i bibeln skriver Pastoureau att "medieval 

Latin had introduced a great many color terms into the Bible where the Hebrew, Aramaic, and Greek 

used only words for matter, light, density, or quality".58 Det är trots allt frågan om mänskliga försök 

att med ord förmedla upplevelser av perception, den berättande sägs ha sett eller mött en ljusvarelse. 

Eftersom änglar hade en accepterad existens i det kulturella medvetandet behövde egentligen inte 

upplevelsen vara märkvärdigare än annat förunderligt som skedde inom den magiska världsbild som 

människan upplevde sig vara del av. En ängel visade sig helt enkelt, skulle det till en beskrivning 

stannade den ofta vid "väldig" eller "lysande", ofta som "en man med skinande kläder". Det viktiga 

var att det inte tycktes finnas någon tvekan om att det var en ängel. Det är fråga om individuella 

perceptions upplevelser, som kyrkan i sin tur har stipulerat vissa framställningsmallar för. 

Men änglaupplevelserna tar inte slut med utgivning av bibelskrifter. Visioner och möten med 

änglar är i högsta grad en levande företeelse, även i våra dagar. På senare år har forskning gjorts på 

syner under "kontrollerade" former, där man undersökt utgångslägen som personlighet, mental 

disposition, yttre stimuleringsfaktorer eller brist på sinnesstimulans samt kemisk inverkan. Här drar 

man även jämförande slutsatser gällande antika och medeltida visionärer som exempelvis ökenfäder 

eller diverse andra heliga personligheter med starkt asketisk livsstil.59 

57 Michel Pastoureau, Blue - The History oj a Color (New Jersey 2001), p. 10. 
58 Ibid. s. 198. 
59 För mera uttömmande beskrivningar se exempelvis Geels & Wikström, Den religiösa människan. 
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Helt klart är att uppenbarelseformen är präglad av människans sammanlagda minnesbank 

som så att säga är inprogrammerad med summan av allting som hon ärvt, vet eller någonsin kan 

tänka sig. Som Pastoureau uttrycker det: 

[P)erception is in )arge part cultural: i t is not only a function of biology and neurobiology bu t als o, and 
above all, relies on memory, knowledge, and imagination.60 

Exakt hur vi "ser" en ängel i en änglavision präglas i högsta grad av vår mre uppfattning av 

begreppet "ängel". 

Tidiga änglauppfattningar 

För att föreställa sig änglars utseende i teorin ligger det nära till hands att tillgripa det vackraste vi har 

på jorden. Så kunde tidiga mystiker hänföra de lysande heliga sändebuden till gnistrande stjärnor 

såsom färgrika ädelstenar i himlarymderna, eller som blommornas skönhet. 

På 400-talet liknade Dionysios Areopagita änglarna vid röda, vita, gula och gröna juveler. 

1100-tals helgonmystikern Hildegard af Bingen tänkte sig änglar som antingen glödande röda som 

eldsflammor eller skinande vita som stjärnorna, ett tidstypiskt medeltidstänkande i alkemiska banor. 

På 1600-talet skrev den protestantiska mystikern Jacob Boehme att änglar finns i otaliga 

färgvariationer, lika många som blommorna uppvisar på ängen. Hundra år senare presenterade 

Emanuel Swedenborg en färghierarki gällande änglar där eldslågans lyskraft reserverades för den 

angeliska eliten medan vanliga röda, gröna och blå nyanser räckte gott för de mindre upplysta 

änglaskarorna. 61 

Jag såg . . . 

Rena visioner finns också beskrivna. Sankt Hildegard af Bingen föddes år 1098 och började sina 

mystikupplevelser redan som barn, då som en stark ljusförnimmelse för sitt "inre öga". Vid 42 års 

ålder började hon nedteckna sina visioner efter att ha fått en himmelsk uppmaning därtill: "I heard a 

heavenly voice speaking to me: Proclaim and 1vrite thus''.62 I det samma upplevde hon ett brännande ljus 

från himmelen som uppfyllde hennes medvetande. Hildegard var då abbedissa för ett benediktiniskt 

60 Pastoureau, s. 79. 
61 Constance Classen, The Color of Angels - Cosmology, gmder and the aesthetic imagination (London and New York 1998), p. 4. 
62 Ibid. s. 15. 
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nunnekloster, vilket hon förblev fram till sin död 1179. Förutom tre böcker om sina visioner63 skrev 

hon hundratals vägledande brev till hjälp för andra. Classen skriver att Hildegards visioner utgörs i 

huvudsak av "intricate tableaux of supernatural figures and scenes".64 I urvalet av hennes skrifter 

märks Hildegards subjektiva tolkningssätt som klart präglat av hennes medeltida världsuppfattning. 

Men när det gäller att försöka beskriva en renodlad ljusupplevelse framgår att tolkningsschemat får 

stå tillbaka för det klart symboliska: 

I saw a very great and peaceful brightness which was similar to a flame. 1lus brightness had a lot of eyes in it 
.... Inside this brightness, there was another brightness which ... had the clearness of purple lightning inside 
itself.65 

Ett annat visionärt helgon vid namn Benoite Rencurrel vaktade får som barn i de franska 

alperna.66 Berättelser om hennes levnad samlades in av en diakon i trakten och gavs ut 1711. Bland 

annat berättas om en vision som Benoite fick under bön när hon var ensam i kyrkan Notre-Dame du 

Laus på julnatten år 1669. Där såg hon en grupp änglar klädda i rött eller vitt, bärande en fana 

överströdd med blommor och facklor. De cirklade sjungande runt tre gånger inuti kyrkan, som 

uppfylldes av en himmelsk doft. Folk som befann sig utanför förundrades av skenet i fönstren som 

nådde ut, och av den parfymerade doften. Denna Benoite upplevde många himmelska visioner och 

berättade om paradiset, som hon fick besöka ibland. Varje ängel hade sin egen doft, som dock 

överträffades av Jungfru Marias, för att inte tala om Jesus himmelska andedräkt. Till utseendet kunde 

änglarna likna fåglar, eller keruber: "She often perceived her celestial companions as perfurned 

songbirds, changing color from day to day, or as babies". Än idag påstås pilgrimer till området kunna 

känna "the perfume of Laus" som dröjer sig kvar som minne efter detta helgon "who died in the 

odor of sanctity, 1718", som det står på hennes gravsten.67 

Nutida änglavisioner 

De senaste åren har den västerländska kulturen präglats av ett tilltagande sökande i de existentiella 

frågorna, en motvikt till den utbredda ytlighet som kännetecknar massamhället. "Det oförklarliga" 

har fått en uppsving, och inte minst änglaupplevelser har åter kommit i fokus. En amerikansk 

bestseller från 1992, Where Ange/s Walk, gavs ut på svenska år 1995 med titeln D dr ting/ar går- Sanna 

63 Hildegard af Bingens tre verk Scivias, The Merits ofLfe, Divine Works. 
64 Classen, s. 15. 
65 Hildegard af Bingen, Divine Works, citerad iClassen, s. 161, not 14. 
66 På svenska känd som herdinnan Bernadette i Lourdes, se Lena Johannesson, Den massproducerade bilden, s. 58 ff. 
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berå"ttelser O!JI !JIÖten !Jied sk)lddsånglar av författaren Joan Wester Anderson. Efter att hennes son tyckts 

ha blivit räddad av en skyddsängel på julafton 1983 började hon forska i änglafenomen och så 

småningom utnyttjade hon sitt författarskap till att annonsera efter andra människors 

änglaupplevelser, som hon alltså sammanställt i Där å'nglar går. 

Berättelserna är korta och personliga, varvade med reflektioner och citat från andra 

"änglaforskare". Upplevelserna skiftar mellan visioner av ljus, änglaväsen med eller utan vingar, 

manliga, kvinnliga, barn, ental, flertal etcetera, eller helt enkelt som hennes sons hjälpare, de ser ut 

som vanliga människor, men dyker upp ur ingenstans och försvinner utan fotspår eller andra synliga 

tecken. Inkluderade är också upplevelser av intensiv närvaro och beskydd även utan visionärt 

innehåll, och ibland audiella mystikupplevelser. En variant som beskrivs är änglar som ses av andra 

men inte av den beskyddade själv. 

Änglarna tycks dyka upp för att utföra sitt uppdrag och sedan försvinna, men minnet av dem 

lever som en ständig påminnelse om en högre dimension. Författaren konstaterar att änglar har i alla 

tider helst visat sig i den skepnad personen de söker upp är mest benägen att acceptera (något som 

stöds av religionspsykologin). "Änglar talar samma dialekt som den de besöker och antar samma 

hudfårg".68 Det spelade heller ingen roll om personen förstod just då att hjälparen var en ängel eller 

inte, och inte heller om personen hade en personlig gudstro. D äremot fanns en annan gemensam 

nämnare som noteras av "författaren och änglaforskaren Betty Malz",. att "skyddsänglar av allt att 

döma inte ingriper när människan avsiktligt bryter mot samhällets eller naturens lagar [ . .. ]. Att lyda 

sina egna lagar och bara rusa rakt in i faran och sedan vänta sig att Gud ska komma till ens räddning 

är, säger Malz, tydligen att överskrida gränserna för den 'säkerhetszon' där änglarna rör sig".69 Dock 

skulle hjälpen kunna åkallas med hjälp av förböner, menar Malz och andra med henne. 

Det väsentliga för författaren är att alla som medverkat i berättelserna om änglaupplevelser 

tror att de har varit i "kontakt med de himmelska budbärare som funnits sedan världens begynnelse 

[ ... ] och alla har de upplevt en obeskrivlig förundran och en trygg känsla av att hur ofullkomliga de 

än är håller Gud dem i sin hand".70 

67 Classen, s. 42 ff. 
68 Anderson, s. 33. 
69 Ibid. s. 33. 
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Änglar i Sverige 

En liknande bok är skriven utifrån svenska förhållanden. Den heter Möten med ånglar - Svenskar 

berå#ar av Inger Waern, utgiven 1998. Ar 1978 fick hon en stark ljusupplevelse som återkom ett par 

år senare. Aren därpå beskriver hon sig som en "sökare" inom esoterik. Hon sökte sig till en UFO

förening och gick på New Age-möten, som dock aldrig "kändes" rätt. Vid ett "livets vägskäl" ställde 

hon en konkret fråga i sitt inre: Vad ska jag göra av mitt liv? "Svaret kom omedelbart, delvis som en 

skrift, delvis som en röst: 'Gå den rätta vägen i glädje och ljus"'.71 En tid därefter fick hon dels 

uppleva ett lysande kors på himlen som tycks tala till henne, och dels såg hon ett ljussken över sin 

bibel, som hon tolkade som den rätta vägen: "en tydlig uppmaning att inte lyssna på så många olika 

'lärare', utan hålla mig till Bibeln, för där står sanningen".72 Hon bad om att få veta sin livsuppgift 

och fick ingivelsen att börja samla på människors gudomliga upplevelser. "Dessa skulle handla om 

ljus, änglar och bönesvar".73 Inger Waern tog sig an denna uppgift med kraft och glädje. Hon 

längtade och bad om att också få se en ängel. När detta uppfylldes 1993 beskriver hon hur ängeln, 

stor och kraftfull, det vackraste hon någonsin sett, dyker upp i hennes sovrum: 

Den var helt i vitt med ett ljus som strålade ut inifrån. Ängelns vita var den renaste jag någonsin sett [ ... ] Det 
var bara den ena vingen som syntes, och den såg ut som en ffigelvinge med tydliga vingpennor. Ansiktet syntes 
endast i profil och håret var kort och lockigt. Allt var i samma lysande vithet. Som bakgrund skimrade tre vackra 
blå nyanser. Dessa ändrade ständigt form. Ibland såg de ut som böljande rök, ibland som vågor på vattnet eller 
som ådrorna i ett träslag. 74 

Med denna vision följer en ny insikt. Författaren jämför med sina tidigare upplevelser av UFO:n: 

Med UFO:s hade jag känt en obehaglig oro som hade kommit några dagar innan observationen och hållit i sig i 
ungefår en vecka efteråt. Med det himmelska har det varit helt annorlunda. Det uppenbaras helt plötsligt och 
utan någon som helst förvarning, och det har gett mig ro och frid. När det stod klart för mig att det gällde en 
annan kraft kändes det som en befrielse. Det var som att gå över tröskeln till ett annat rum. Jag kunde utan 
saknad lämna "UFO-världen" bakom mig. Ängeln hade ändå fört ett budskap in i mitt medvetande. 75 

För att nå ut till andra människor med liknande upplevelser medverkade Inger Waern 

lokalradion och annonserade i olika veckotidningar. Vid kontakten med de som berättar märker hon 

att dessa minnen inte bleknar med åren, även om de ligger långt tillbaka i tiden. "Eftersom alla dessa 

upplevelser var av det gudomliga slaget hade de inte tappat sin glans. De fanns efter många år 

70 Ibid. s. 35. 
71 Inger Waern, Mlften med änglar- Svenskar berättar (Örebro 1998), s. 16, 135. 
n Ibid. s. 19. 
73 Ibid. s. 21. 
74 I b id. s. 23. 
75 Ibid. s. 23 ff. 
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bevarade som ett ljust och levande minne".76 Upplevelserna är lika vanliga bland människor som inte 

har någon tro. Waern skriver att det är en "resurs att änglar finns tillgängliga för att tjäna oss i allt 

gott".77 Syftet med hennes bok är "att förmedla att den himmelska världen är verklig mitt ibland oss 

här och nu".78 

Boken där svenskar berättar är liksom den amerikanska fylld av ljusupplevelser, bönesvar, 

varsel, räddande änglar, beskyddande änglar, röster som uppmanar eller en kraft som plötsligt hejdar 

ett olycksskeende, liksom helt enkelt en tvingande inre känsla av att något bör eller inte bör göras. 

Änglasyner i samband med dödsfall är vanligt. Däremot finns bara ett par vittnesbörd om änglar i 

vanlig människoskepnad, den ena en gråklädd kvinnogestalt som öppnade porten för ett par 

frälsningssoldater på barmhärtighetsuppdrag, varpå hon tycktes försvinna, och den andra om en 

skyddsängel som en kvinna såg gå tätt efter en berusad tonårspojke på en trafikerad väg. 

Skyddsgestalten var vuxen, med ganska långt brunt hår liksom bakbundet i nacken. Han hade ett 

rofyllt ansikte och höll blicken riktad på pojken. Hans steg var lätta och ljudlösa, hans långa blå 

. klädnad "böljade nertill på ett mycket märkligt sätt. Det såg ut som rök. Ibland vit, ibland gråaktig. 

Det fanns ett lyster över gestalten".79 

Det känns som en tydlig skillnad mut den amerikanska boken där exempelvis en man 1 

kostym som plötsligt dyker upp och uppmanar "Bob" att gå i kyrkan, ses i efterhand av Bob som en 

ängel för att mannen tycktes försvinna under det ögonblick han tittade bort för att fundera på orden 

och "Bobs grannar vid bardisken tycktes inte ha sett eller hört någonting utöver det vanliga".80 I en 

av berättelserna tänker sig en kvinna som beskyddats av en stor vit hund genom en ökänd farlig park, 

att denna var en skyddsängel.81 En svensk med liknande upplevelse hade kanske inte dragit riktigt 

samma slutsats. 

Inger Waern avslutar med reflektionen att under de år som bokmaterialet samlades in märkte 

hon att "ängla-atmosfåren långsamt mognade även här i Sverige. Människor är inte längre lika 

okunniga om att det finns en osynlig änglavärld runt omkring oss".82 Hon tillhör tydligen de som 

uppskattar änglasymboler: 

7G Ibid. s. 28. 
77 Waern, s. 28. 
78 Ibid. s. 31. 
79 Ibid. s. 60. 
80 Ibid. s. 136. 
8t Ibid. s. 204. 
82Jbid. s. 133. 
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För mig är änglar inte bara prydnadsföremål, de kan också på ett enkelt sätt påminna oss om att himmelens 
änglar finns vid vår sida och, som Guds osynliga budbärare, skyddar, bevakar och varnar oss för farorna på 
livets väg. 83 

Det finns en annan svensk som gjort sig känd genom åren för sina undersökningar om 

mystikupplevelser. Teologidocenten Gunnar Hillerdals fJärde bok är en följd av den stora samling 

vittnesmål han tagit emot från över 1000 människor. Den heter Så ger sig Gud tillkå'nna - om 

gudsetjarenheter i vår tid, utgiven 1988. Hillerdal varvar berättelser med reflektioner och 

sammanställningar. Han skriver om den "gåtfulla närvaron", om ljusupplevelser, korsfenomen, 

varningsdrömmar och varsel, auditioner,84 möten med Jesus och möten med änglar, nära-döden 

upplevelser, intuition, andedop och tungotaL Kort sagt, om alla möjliga religiösa upplevelser. Han 

trycker på det faktum att "den religiösa upplevelsen medför en ny aspekt på verkligheten [ ... ]. Det 

kan gälla makrokosmos, rymden och hela universum".85 Detta för att den nya verklighetsupplevelsen 

inte ryms i en mekanisk världsbild. Denna aspekt innebär också vissa svårigheter för undersökningen 

i stort, menar Hillerdal: 

Religionsforskare i allmänhet och religionspsykologer i synnerhet kan ha besvär då de presenterar sina 
forskningsresultat [ ... ]. Vi lever i en materialistisk värld, och i den ingår inte utan vidare respekt och förståelse 
för religiösa upplevelser, allra minst för m ystikens.86 

Det följer att "Vi måste förlita oss på upplevelsernas egenskaper snarare än på bildspråket".87 

Författarna Karlis Osis och Edendur Haraldson har jämfört en amerikansk och en indisk grupp med 

människor i sin bok Vad de såg vid dödsögonblicket där de konstaterar: "Vi måste inse att alla visioner 

som översätts till denna världens språk, nödvändigtvis måste filtreras genom denna världens 

bildspråk". 88 

För att knyta an till helgonet Benoite kan nämnas en berättelse i Hillerdals bok som 

innehåller en upplevelse av den himmelska doften, istället för en vision. Denna kvinna hade skrämts 

som barn av alla bilder av Satan, som hon förknippade med religion. När hon låg svårt sjuk på 

sjukhuset kände hon istället att någon satt på stolen bredvid hennes säng. "Någon som jag inte kunde 

se. Jag hörde andetag, prassel av stärkta linnekläder och kände en mycket angenäm doft! På 

morgonen kom två biträden in. De slog ihop händerna och ropade: 'Vad det luktar gott härinne!'" 

83 Ibid. s. 133. 
84 En audition är en oväntad mystisk upplevelse av tilltal, skriver Gunnar Hillerdal, Så ger sig Gud tillkänna - om 
gudserfarmheter i vår tid.(Stockholm 1988), s. 76. 
85 Hillerdal, s. 156. 
86Ibid. s. 165. 
87 Ibid. s. 165. 
88 Ibid. s. 165. 
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Kvinnan var övertygad om att det var himmelskt besök. Det blev en vändpunkt i hennes sätt att se 

på det eviga. All skräck var borta. Ä ven många år efteråt kan hon i svåra stunder vid bön känna en 

fläkt av "den där doften".89 

Änglar- visst finns dom! 

Så heter en bok som utkom år 1993 av evangelisten Ingemar Strand. Utifrån noggranna bibelstudier 

kommenteras änglarnas väsen, antal och uppgifter med reflektioner utifrån vårt eget tidsperspektiv 

och levnadssätt. Dessa myriader av individuella andeväsen är verksamma i olika tjänstefunktioner.90 

Att beskriva änglarna utseendemässigt är "en mänsklig omöjlighet",91 eftersom "uppenbarelsen av 

det gudomliga aldrig kan fångas in av vårt begränsade rationella bestånd".92 Ändå upplever 

människor att de ser änglaväsen på ett för dem speciellt sätt. Detta beror enligt Strand på att änglar 

har "förmågan att visa sig under olika former och på olika sätt".93 Änglarna besitter vishet och 

kunskap om såväl himmelska som jordiska ting men de är inte allvetande, och de har också 

begränsningar. 

Änglarna skall vara i tjänst dels inför Gud i den himmelska världen och dels inför människorna på jorden. Olika 
änglagrupper rör sig inom olika områden utan att konkurrera eller kollidera. De är i tjänst i linje med 
uppdragsgivarens order. Eftersom varje människa har en ängel vid sin sida, är de bundna till sitt uppdrag. En 
sådan ängel rör sig fritt och effektivt inom sitt verksamhetsområde.94 

Strand menar att änglarnas känsloliv skiljer sig från vårt i det att de är ljusvarelser som alltid 

ser "Guds ansikte". "Alla änglarnas känslareaktioner är positivt laddade. Det finns inga texter som 

talar för att änglarna kan känna sorg eller smärta. Änglarna gläder sig himmelskt. Glädjen är 

fullkomlig".95 Denna himmelska glädje är också ämnad för människorna. Det är vi själva som öppnar 

för de krafter som vill annorlunda. 

Att bejaka den man är och är skapad för, det är att finna meningen och den djupa dimensionen med livet. Att 
vilja vara den man inte är leder alltid till katastrof på ett eller annat sätt. Detta är principer som är giltiga för 
både människor och änglar.96 

För det finns även den andra sortens andeväsen, de som brukar kallas mörkrets änglar. 

Strand hänvisar till Hes. 28 i Gamla Testamentet som beskriver Lucifer före fallet som en av de 

"yppersta bland härliga skapelser". Han var "fullkomligt skön att skåda" och en "kerub med väldiga 

89 lbid. s. 55. 
90 Ingemar Strand, Anglar- visst finns dom! (Örebro, 1993), s. 27, 59. 
91 lbid. s. 64. 
92 Ibid. s. 7. 
93 Ibid. s. 61. 
94 l b id. s. 77. 
95 Ibid. s. 71. 
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maktbefogenheter inför den gudomliga tronen".97 Men då han inte ville tjäna Adam och hans släkte 

kastades han ut från himmelen tillsammans den tredjedel av änglar som ville följa honom. Dessa togs 

ifrån sina ljuskroppar och vill ständigt förstöra Guds plan med skapelsens krona: den fritt väljande 

människan. Strand varnar mot att bagatellisera den pågående kampen mellan ljuset och mörkret: 

Guds ord visar klart och tydligt, at den onda andevärlden är en kuslig verklighet. Det är inte en fantasivärld. 
Verkligheten är mera kuslig och reel!.98 

I en kamp av sådana dimensioner är det inte bara fråga om en tröstefaktor med änglaväsen. D et är en 

levnadsnödvändighet av ofattbara mått. 

96 Ibid. s. 73. 
97 Ibid. s. 52. 
98 Strand, s. 127. 
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V Positiv kraft 

Gudomligt ljus 

Mystikern Emanuel Swedenborg skrev i Anglavisheten om Den Gudomliga Kdrleken och Den Gudomliga 

Vz'sheten om Guds och änglars väsen: 

Herren, emedan Han är Kärleken i själva dess väsende d. v. s. Gudomlig Kärlek synes inför änglarna i 
Himmelen såsom Sol, och att från denna Sol utgå Värme och Ljus; att den från Solen utgående Värmen i sitt 
väsande är Kärlek; att det från Solen utgående Ljuset i sitt väsende är Vishet; och att änglarna äro kärlekar och 
visheter, i samma mån som äro emottagande av denna andliga värme och detta andliga ljus [ .. . ).99 

Sammankoppling av änglar och ljus har gamla anor. I Platons idevärld var en ljusvarelse känd som en 

eon, som fallit ner som en gnista av det gudomliga världsljuset för att kunna nå fram till 

människorna. Den ursprungliga betydelsen av ordet eon såsom den framställs i tidig grekisk poesi är 

ett liv, en levnad eller en livskraft, speciellt en människas eller en gudoms liv eller levnad. På så vis 

kom ordet att så småningom betyda tidrymd, världsålder eller i vissa sammanhang även evighet, 

eftersom ljusvarelsens liv inte kan sägas vara tidsbegränsad. 

Nyplatarristerna såg Jesus som en eon, vilket ledde till meningsskiljaktigheter inom kyrkan. 

Enligt senantikens gnostiker kan den högste gudens ogripbara gestalt upplevas genom dessa eoner, 

alltså himmelska väsen. Eftersom den yttersta gudomligheten inte kan ha del i mörkret, har världen 

istället skapats av en kvinnlig eon (Achamot) som lockats eller råkat falla ner i materian. Från henne 

kommer sju härskare (arkonterna) av vilka den förnämsta (demiurgen) skapar med de andras hjälp 

världen och människorna.100 Demiurgen sågs av gnostikerna som identisk med judarnas J ah ve. 

Platons åtta planetariska sfårer som symboliserades av sirenerna kan kännas igen här, men det finns 

även en parallell till babylonisk tid, där sju planetargudomligheter från den antika astralreligionen 

kretsar kring den stora semitiska modergudinnan. 101 

En influens till gnosticism var den nyplatonske filosofen Pletinos som levde på 200-talet i 

Egypten. Pletinos menade att varje bestämmande av Gud, den högsta principen, är omöjlig. Han 

benämnde denna princip för urenhet, som gradvis utströmmar till allt övrigt. Eftersom det högsta 

ljuset som är urenhetenär alltets upphov bär varje enskild människa en del av denna högsta mening 

som en gnista i sin själ. Den grekiske filosofen H erakleitos talade redan 500 år före Kristus om denna 

99 Swedenborg, Emanuel, AnglaviJheten om Den Gudomliga Kärleken och Den Gudomliga ViJheten, s. 7 f. 
100 NordiJkjami!Jebok, band 8 (Stockholm, 1928), s. 787. Uppslagsord GnoJticiJm. 
101 I Bibeln skriver Johannes om de sju brinnande andarna framför Guds tron i himmelen, Uppenbarelseboken 4:5. 
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gnista, som är en del av urelden men också lika med förnuftet: nus, vårt enda rättesnöre. En annan 

beteckning var pneuma, eller ande. Gnostikerna såg därför Kristus som en eon från ljusvärlden som 

stiger ner för att befria denna gnista genom andens ljus. 

Tvärsigenom världens religioner och olika epoker finns ljuset som livgivande symbol, som 

det ju också är fråga om rent bokstavligt på denna planet. I verket Mysticism, A Study in the Nature and 

Development of Man 's Spin'tual Consciousness från 1926 beskrivs ljuset som den "fulländade symbolen för 

odifferentierad enhet". 102 Som en fulländad symbol kan den passera alla kulturella och mänskliga 

gränser. En ljusupplevelse kan sägas vara ett möte med ren urkraft. Därför är det också intressant att 

notera olika sammanhang där ljusfenomen- fotismer, kan uppträda. 

Kärlekens ljus 

Malcolm Muggeridge berättar i sin bok om Moder Teresa, Something Beauttjul for God, hur BBC skulle 

göra en dokumentärfilm om hennes liv och gärning. I manus ingick scener från Moder Teresas 

sjukhem för döende. Eftersom salen var så mörk, med bara några små fönster högst upp trodde inte 

fotografen att det skulle gå att filma därinne, och kompletterade med utomhussekvenser från den 

solbelysta gården. Det visade sig vara tvärtom, utomhusscenerna var otydliga medan allt som f.tlmats i 

sj uksalen badade i ett mjukt och vackert ljussken. Muggeridge skriver: 

Jag är övertygad om att det tekniskt sett oförklarliga ljuset i själva verket är ett övernaturligt fenomen. Moder 
Teresas hem för döende är bräddat av en skimrande kärlek, alldeles som de glorior konstnärer sett och 
avbildat ... Jag flnner ingenting egendomligt i att skimret registreras av en ljuskänslig ftlm. 103 

Hillerdal anmärker: "En ljusupplevelse - oftast ljus med intensiv strålning- är karaktäristisk 

för många religiösa upplevelser". 104 Det som gör att upplevelsen särskiljs som just en religiös 

uppenbarelse är känslan av kärlek och frid av sällsamt slag. Upplevelsen ger en inre kraft och 

förändring som inte liknar de betingelser som människan dras med i sitt vardagliga liv. Den som 

upplever religiös mystik får känslan av en högre mening med själva existensen, "den mystiska 

upplevelsen kan spränga gränser för annan erfarenhet".105 Hillerdal nämner även Martinus, 

pseudonym för en dansk mystiker som influerat flera av de människor som hört av sig till honom. 

Martinus samlade författarskap kallas "Tredje testamentet" där "Livets bok" är ett centralt verk. 

t 02 E. Underh.ill, i Geels, s. 119. 
103 I Anderson, s. 119 ff. 
104 Hillerdal, s. 26. 
105 Ibid. s. 160. 
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Hillerdal citerar Martinus: "Ska människan få frid i sitt smne, måste hon besinna allt levandes 

villkor".106 I unga år hade även Martinus en ljusvision. 

Poängen är att ljusets kraft, som änglarna tycks vara del i, är osjälvisk och allomfattande. 

Änglaupplevelser är oftast kopplade till ljus, oberoende av vilken form som den mottagande 

människan uppfattar. Nära döden-upplevelser107 ger också ljusupplevelser, ofta med intensiva 

fårgspektra. 

Fredsdelagation 

Påven Johannes Paulus II har också uttalat sig om änglar: "Änglarna är Guds andliga ambassadörer. 

De har mycket speciella diplomatiska uppgifter, inte bara vad gäller enskilda människor utan också 

hela nationer". 108 (Hillerdal påpekar att det hebreiska ordet malak står mera exakt för delegat eller 

ambassadör.) 109 Från generalaudiensen den 30 juli 1986: 

Änglarna tänker vi oss i egenskap av rent andliga varelser förverkliga gudsbilden på ett särskilt sätt, såsom den 
heliga skrift lär. Jesus själv påminner i samtal med den samariska kvinnan att 'Gud är ande'. Ser man på det 
sättet är änglarna de varelser som står Gud närmast.110 

Symbolen för fred i vårt samhälle har ju blivit den vita duvan.111 Ängeln, och då helst julänglar står 

snarast för den djupare dimensionen av ordet fred, nämligen frid. Evangelietextens "Frid på jorden" 

är det yttersta freds budskapet, då en inre frid är förutsättningen för varaktig fred på jorden. 112 

Längtan efter fred och frid 

Förordet till Inger Waerns bok om möten med änglar är skriven av Antoon Geels, biträdande 

professor vid teologiska institutionen på Lunds universitet. Geels skriver att det är ytterligare en bok i 

en utgivning som både nationellt och internationellt ökar markant. A tt västvärldens intresse tilltar ser 

han som ett samband mellan oro på olika plan, som till exempel ekonomisk, social, politisk och 

ekologisk oro, och det ökande intresset för livsåskådning, New Age, UFO och liknande. En 

106 Hillerdal, s. 153. 
107 "Nära döden-upplevelser" har blivit förem ål för en rad studier under 70- och 80-talen. Geels, s. 106. 
108 Hillerdal, s. 92. 
109 Ibid. s. 93. 
110 Ibid. s. 93. 
111 Att Guds ande sänkte sig ner över Jesus i form av en duva vid dopet i Jordanfloden förknippas knappt med 
fredsduvan numera. 
112 "Det hebr. ordet .ilialQm och det grek ~' som är bibliska grundord för fred och frid, betyder 'helhet, harmoni, 
balans och jämvikt ' och uttrycker att allt är i sin ordning." Bibe/2000, (i Ordbok av Gillis Simonsson) s. 1585. 
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religionsvetare med intresse för angelologi, det vill säga läran om änglarna, har hur mycket material 

som helst att bearbeta, menar han.113 Antoon Geels hänvisar i texten till både Gunnar Hillerdal och 

Joan Wester Anderson, förutom till sin egen Att mb'ta Gud i kaos, religiosa visioner i dagens Sverige (1991) . 

Men dessutom berättar han om en större samling änglauppenbarelser som redovisades av en liten 

grupp teologer i Lund i en intern rapport med titeln Då sågjag en ångel. Detta arbete byggde också på 

annonskontakter som systematiserades i olika grupper. Änglavisionerna i lundarapporten liknar de 

som redovisas både av Hillerdal och Waern, skriver Geels som avslutar förordet med: "Dessa 

berättelser representerar vittnesbörd om att religionen alltjämt spelar en avgörande roll i många 

människors liv".114 

113 Waern, s. 8. 
114 Ibid. s. 11. 
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VI Ängel & psyke 

Religionspsykologiska aspekter 

Antoon Geels bok Att möta Gud i kaos ... är baserad på visioner av Jesus, änglar eller "gudomligt ljus" 

hos svenskar. I förordet till sin bok skriver Geels att det är ett försök att förstå vad det "kan vara för 

slags krafter som på några få sekunder eller minuter förvandlar en människa",115 en fråga som han 

dock inte anser vara möjlig att slutgiltigt besvara. Som objektiv forskare intresserar han sig för yttre 

och inre sammanhang angående de undersökta visionsberättelserna, och fokuserar på det faktum att 

så gott som samtliga visioner föregåtts av någon form av kris, samt att upplevelsen leder till att bringa 

ordning i kaos. 

En form av livskris kan uppstå när konflikt upplevs mellan inre och yttre verklighet. Antoon 

Geels poängterar att "verkligheten är relativ, bunden till den tid och den kultur man lever i"1 16
. 

Verklighetsuppfattningen har vad man kallar en "nomisk" funktion. Nornos betyder "lag", i detta fall 

ordning i motsats till kaos. Men det som är "ordning" i ett samhälle kan vara "kaos" i ett annat, och 

något som med knapp marginal skulle accepteras i ett givet sammanhang skulle betraktas som rena 

galenskapen i ett annat. 

Vår verklighet är relativ, beroende av samtida sociokulturella förhållanden, och [ ... ] därmed också [ ... ] 
bräcklig. 117 

Angående fenomenet visioner skriver Geels att människor har i alla tider och kulturer haft 

visioner av en gudomlig värld. Han har sedan sin disputation om den svenske mystikern Hjalmar 

Ekström studerat mystiken i de stora världsreligionerna vid resor bland annat till Indien, Nepal och 

J apan. Vid jämförelser med västvärldens syn på religionsmystik menar Geels att omedelbara, 

intensiva upplevelser av en gudomlig dimension här ofta betraktas som antingen utslag av överspänd 

religiositet eller som uttryck för sjukdom som kräver behandling. Dessutom finns villfarelsen att 

fenomenet är förbehållet ett fåtal utvalda. Genom sitt arbete klarlägger författaren att det istället rör 

sig om "helt vanliga, välanpassade människor ur alla samhällsskikt", som dock alltså har som 

gemensam nämnare en existentiell krisfaktor, som avhjälps av uppenbarelsen. 

Den värld vi möter i [ ... ] visionernas värld, [ . .. ] är ur visionäremas synvinkel verkligare än den vardagssfär de 
delar med oss andra. Ty den handlar om erfarenheter som på ett radikalt sätt förändrade livet.118 

115 Geels, s. 7. 
116 Ibid. s. 9. 
117 Ibid. s. 10. 
118 Ibid. s.10. 
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Med tanke på de kulturellt men även individuellt sett ibland mycket olika slags "bilder" som 

utgör visionerna, drar han samma slutsats som andra forskare inom området: 

Visionerna har inte bara inspirerats av bildkonsten: de har också gett upphov till bildkonst[ ... ]. Det föreligger 
alltså ett oupphörligt samspel mellan bild och vision". m 

En annan aspekt som intresserar Antoon Geels är hur man kan teoretiskt applicera modern 

forskning om "folklig mystik" som exempelvis "svenskar berättar", på den "elitens mystik" som är 

bekant via skrifter om helgons liv och leverne. Syner överhuvudtaget har stark anknytning till, för att 

inte säga är beroende av ett inre psykiskt tillstånd, en mottaglighet om man så vill, som både kan och 

har prövats i samband med sensorisk deprivation eller ensidig stimulans av både "naturlig" och 

kemiskt framställd uppkomst, som nämnts tidigare i uppsatsen. Religionspsykologens uppgift är i 

mångt och mycket att bena ut vad som är grundläggande religiöst anknutna visioner, genom att ställa 

upp vissa kriterier på "frukten" av upplevelsen lika mycket som dess tillkomstsammanhang.120 

En pionjär inom området är William James, vars The Varieties oj Religious Experience kom ut 

1902. GenomJames bok blev religionspsykologin en erkänd disciplin. Inriktningen är den subjektiva, 

individuella mystikupplevelsen, som av James delas in i fyra huvudpunkter: den ska vara outsågbar (går 

egentligen inte att fånga i ord), ge kunskap (övertygelse om en ny verklighet eller sanning), vara 

iivergående (kan inte medvetet hållas kvar), och passiv (i händerna på en högre makt).121 

Mystikupplevelsen ligger inte på ett trosplan utan på ett upplevelseplan.122 Geels poängterar att 

mystisk erfarenhet inte behöver innefattas i en religiös kontext, utan lika gärna i profant 

sammanhang, att den upplevs som ett möte med en högre eller yttersta verklighet, att det sker på en 

omedelbar, enligt subjektet icke rationell väg och slutligen att denna djupa enhetsupplevelse medför 

vittgående konsekvenser i individens liv.123 Detta klargörande placerar han i förhållande till tidigare 

forskningsattityder inom området religionspsykologi. Hans uppgift som forskare är inte att nå fram 

till en "sanningshalt" i berättelserna utan att försöka belägga bakgrund, subjektiv upplevelse och 

konsekvenserna. 

Frågan om Gud finns eller om de religiösa visioner som behandlas här är verkliga kan alltså endast besvaras 
utifrån materialet: De är verkliga i den meningen att informanterna uppfattar dem som verkliga.124 

119 Geels, s. 13 ff. 
120 Angående mystikupplevelser gentemot psykotiska hallucinationer nämns en viktig skillnad, nämligen att "religiösa 
visioner är personlighetsintegrerande, medan psykotiska hallucinationer är personlighetsde.rintegrerande upplevelser". Geels, 
s. 226. 
121 Geels & Wikström, s. 20. 
122 Ibid. s. 21. 
123 Geels, s. 20. 
124 Ibid. s. 19. 
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Det konstateras att upplevelsen har en "oerhört stabiliserande styrka". Eller i psykologiska termer: 

den "leder till personlighetsintegration, till jämvikt, homeostas" .125 

Kris 

Forskaren J o han Cullberg definierar begreppet kris på följande sätt: 

Ett psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituation att ens tidigare 
erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt bemästra den 
aktuella situationen.126 

Antoon Geels uppfattar ett samband mellan någon form av livskris och den religiösa visionen. Det 

finns en rad undersökningar av "psykobiografisk och/ eller hermeneutisk typ" som klargör tydligt att 

den intensiva religiösa upplevelsen inträder i omedelbar anslutning till stress. 127 Stress uppstår när det 

blir för stort avstånd mellan den önskade och den upplevda verkligheten, alltså hur man skulle vilja 

ha det och hur det faktiskt är. Detta kan enligt Geels orsaka existentiella problem som utlöser en kris 

ifall de kognitiva strukturerna inte räcker till. 128 Enkelt uttryckt ligger de "kognitiva strukturer" i 

samhället på ett materiellt/ mekaniskt plan som inte tillfredsställer den krisande människans stora 

behov av bekräftelse och mening. I Den religiosa må"nmskan - Psykaiogtska perspektiv av Antoon Geels 

och Owe Wikström skriver den senare att: 

Ungefår likartade psykologiska processer ligger bakom såväl ett naturvetenskapligt 'symboliskt universwn' som 
ett religiöst. En vetenskaplig teori tillhandahåller med andra ord ett slags mönster genom vilket människan kan 
tolka och se sammanhang i livet. Detsamma gör emellertid även de religiösa symbolsystem som finns 
nedtecknade i myter och berättelser. Det vetenskapliga symbolsystemet är präglat av ett kausalt-deterministiskt 
betraktelsesätt, det religiösa av ett [malt-symboliskt. Det naturvetenskapliga är ofta atomi!ti!kt, Ib'nderdefande. Det 
religiösa är hofiitiikt-gutaftande. Men båda system ger struktur, den ena i termer av orsak-verkan, det andra i 
termer avsikt-syfte.129 

Wikströms inlägg är viktig därför att den klarlägger bristen hos den naturvetenskapliga 

"approach" som utesluter människans själsliv. Geels skriver att "Modern forskning [ ... ] visar att en 

stor del av den psykologiska aktiviteten försiggår på förmedveten nivå, dvs. en nivå där man inte 

omedelbart har tillgång till informationen" .130 Det är på detta plan som symbolerna spelar sin stora 

roll. Vilken form de sedan antar beror på individen och hennes sammanhang. 

l25 Geels, s. 208. 
126 I Geels, s. 175. 
127 Geels, s. 180. 
128 lbid. s. 187. 
129 Geels & Wikström, s. 285. 
I30 Geels, s. 212. 
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Sociokulturella faktorer i termer av verklighetsuppfattning och religiösa traditioner samt individens 
referensramar, förvärvade i detta större sammanhang, är självfallet av avgörande betydelse för vad människan 
upplever och hur hon tolkar det som upplevs.131 

Religionspsykologen ska inte utgå från teologiska utan från psykologiska kriterier, skriver Geels: 

Samtidigt är det förståeligt att ett ämne som mystikforskning i så hög grad påverkas av värderingar. Hur mystik 
än definieras handlar det om någon form av direkt kontakt med en suprahuman värld. 132 

Med detta uttalande kan det vara dags att återvända till människan och hennes bilder. 

131 Geels, s. 207. 
132 Ibid. s. 222. 
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VII Ängel i bild 

Bild versus änglar 

För att undersöka bildmaterial med tema änglar är det naturligtvis inte nödvändigt att ta till vare sig 

mystikupplevelser i form av änglavisioner eller en religionspsykologisk utläggning. Men för att bilda 

sig en hermeneutisk förståelse av änglasymboler i vår tid måste hänsyn tas till den andliga verklighet 

som symbolen representerar. Änglar som del av en "suprahuman värld" är oberoende av människans 

bilder eller symboler som hon gör sig, men utan änglaupplevelser skulle inte bilderna inneha ett 

symbolvärde för en given kultur i egentlig mening. De upplevelser som cirkulerar i en samhällskultur 

sätter sin prägel för hur symbolen representeras: 

Inre representation är nära relaterade till våra minnesbilder. Med hjälp av minnet kodas, bearbetas och 
lagras våra intryck och de återhämtas i användbara former i bestämda situationer. slutprodukten av en sådan 
process är vad som kallas en representation.t33 

Symboler och mentala bilder kan nå in i känslolivet på ett direkt plan där systematiskt språkliga 

tankesteg helt enkelt hoppas över. Det är vårt första, omedelbara språk, som psyket håller fast vid i 

drömmen varje natt för att bland annat lösa de inre konflikter som den intellektuellt indelade 

världsbilden ger upphov till. Det är också vårt sätt att nå känslan av "evighet" eller en bortre 

verklighet av högre ideal. 

Det mänskliga psyket tycks ha lättare för att uttrycka konflikter och kriser med hjälp av mentala bilder än med t. 
ex. språket. Varför? Svaret är åtminstone tvåfaldigt: det visuella systemet är äldre, mer ursprungligt i 
utvecklingen, och det har en förmåga att med hjälp av förskjutning, förtätning och symbolisering maskera eller 
dölja konflikterna.134 

Symboliseringsprocessen maskerar inte bara konflikten, utan även lösningen på denna konflikt kan 

enligt egen slutledning uttryckas i en symbol. Att se en ängel får psyket att uppleva en lösning på inre 

konflikt, genom upplevelsen av att vara omhändertagen i en högre dimension. 

På samma grunder kan åsynen av en änglasyrobol skänka en känsla av förtröstan, inte som en 

änglavision vid existentiell kris, utan som en liten uppmuntran i det vardagliga livet. Det kan fungera 

som en påminnelse om ljus och hopp; dessa faktorer som gör livet värt att leva, och samtidigt 

uttrycka en önskan om beskydd, som exempelvis en änglabild i barnkammaren. 

t33 Geels, s. 243 ff. 
134 Ibid. s. 252. 
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Bokmärkesänglar och barnkammaränglar 

Det är intressant att notera att det oftast är barn som ser änglar just som bildänglar i milda fårger, 

som till exempel en vacker ängel i rosa klänning, med stora vita vingar skimrande lite i ljusblått längst 

ut. 135 D et överensstämmer med den änglabild som förutom bokmärkesänglar oftast förekommer i 

barnens värld, nämligen den kvinnliga skyddsängeln. Lena Johannesson, professor i konstvetenskap 

vid Göteborgs universitet, uppmärksammar bland annat änglatryck i Den massproducerade bilden. Just 

skyddsängelstavlor menar Johannesson är "sociologiskt" dokumenterade i E lsa Beskows 

barnkammarmiljöer, något som bevisar den tidstypiska utbredningen. 

Än idag är det populärt med nytryck av 1880-talets skyddsängel som exempelvis följer de små 

över en ranglig träbro en stormig natt med utbredda händer. Oljetrycken från den tidsperioden kom 

från Tyskland, där bildproduktionen dominerade tekniskt och maskinellt över svenska tryckerier. 

Skyddsängeln som motiv togs upp inom alla tänkbara prydnadsbildgenrer som gratulationskort, 

bokmärken och klisterbilder, skriver Johannesson, som anmärker att populariteten var störst fram till 

första världskriget.136 

En anledning till att skyddsängeln fick ett sådant uppsvmg var genom påve Leo Xlii:s 

uppmärksammande år 1883 av den katolska skyddsängelsfesten. Men av lika stor betydelse var att 

man för första gången i historien började uppmärksamma barndomen med skolgång och egen 

litteratur. Ett pedagogiskt intresse förelåg, med inte så lite moral inblandad. 

Men änglabilder och bokmärken hade ett ansenligt konsumtionsvärde, som inte enbart 

berörde barnen. Johannesson observerar ur ideologikritisk synpunkt att "ängeln fungerar som en 

konfessionslös religiös symbol i ett samhälle som alltmer börjat sekulariseras" .137 Ängeln var ett steg 

ifrån den mera religiöst uttalade Kristusbilden. Den både anknyter till och glider ifrån den äldre 

religionstraditionen. "Skyddsängeln fungerar som ett varken- eller och ett både-och". 138 Ur socialt 

perspektiv anmärker Johannesson att det finns "ett sadistiskt drag" i skyddsängelmotivet "Spelet 

med ödet: om inte allt går väl, väntar den totala förintelsen är budskapet som sentimentaliserats på 

ytan".139 I det framväxande industrisamhället gällde att massorna (arbetskraften) visste sin plats. 

135 Flicka i fyraårsåldern, i Hillerdal, s. 97. 
136 Lena Johannesson, Den massproducerade bilden- Ur bildindustrialismens historia (Stockholm 1997), s. 71. 
137 Ibid. s. 71. 
l3s Ibid. s . 72. 
l 39 Ibid. s . 73. 
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Från början framställdes inte bokmärken ur samlaraspekt, utan de hade en markant funktion i 

det sociala livet. "Stycken" klistrades på olika slags högtidskonfekt som brukade delas ut vid 

familjehögtider som dop, bröllop eller begravning. En kvarleva är julgranskaramellerna där 

bokmärkesänglar sätts fast, liksom medaljonger med spritsad sockerkristyr för julgranen. 

Johannesson konstaterar att "seder förvandlas, förlorar sitt innehåll [ . .. ] men blir kvar i lekens form 

hos barnen".140 Ängeln på bokmärket minner om en svensk sed från svunna tider. 

K vinntig ängel 

I skiftet från den traditionellt avbildade manliga kyrkaängeln till den beskyddande gestalt som vakar 

över barnen märks en genusförändring som måste härledas till samhällsstrukturen i stort. Som 

tidigare nämnts finns antika kvinnliga förebilder i mytologin, men religiösa och sociala 

maktstrukturer sköttes av män. Även om änglar var könlösa per definition, var de klart manliga i sin 

framtoning. 

Under den industriella revolutionen försköts en statisk samhällsstruktur till en omvälvande 

process vars efterverkningar ännu gör sig gällande i världen. Massflytt till städerna, splittring av 

släktband och allmän alienation i ett massmedialt samhälle gjorde att kvinnans roll förändrades. 

Angående de sociala förändringar som föregick denna era skriver Classen: 

The changes which occurred wirhin the sphere of woman's work from the seventeenth to the nineteenth 
centuries were accompanied by changes in the popular imagery of women [ ... ].This modern attitude towards 
womanhood appeared to be more positivethan that prevalent in previous centuries- women became fountains 
of virtue rather than cesspools of vice, "angels" instead of "witches". 14 1 

Den manliga mekaniska världen segrar i upplysningens anda. I den moderna världen finner 

alla komponenter sin plats, den potentiellt farliga kvinnokraften omvandlades till hanterbar produkt, 

männen var åter säkra på sin överlägsna ställning. Det är en intressant tanke, som kan befåstas inom 

många olika områden. Johannesson påpekar att "i 1800-talets kommersiella och dekorativa bildförråd 

och dess retoriska ikonografi möter man ideligen musan-ängeln" exempelvis inom genren av 

förhärligandet av mekaniken, där den allegoriska kvinnobilden får utgöra industrins beskyddarinna.142 

Kvinnan skulle vara vakande och beskyddande, änglalik och utan synd. Som en moder välsignar hon 

sina söner, de som i kraft av sin mandom ändå styr sin värld. Hemmets änglabilder ingick i 

kvinnornas och barnens sfår. 

140 Johannesson, s. 80. 
141 Classen, s . 92. 
142 Johannesson, s. 72. 
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Det var männen som stod för den tekniska världsutvecklingen. Classen skriver om den 

positivistiska anda som rådde före första världskriget: 

In the flrst Futurist mallifesto of 1909 the poet and chief Futurist ideologue F. T. Marinetri proclaimed that the 
roar of automobiles had put the angels to flight: 'Mythology and the Mystic Ideal are defeated at last!'.143 

På något vis är citatet signifikant för större delen av nittonhundratalet. Men redan för hundra år 

sedan fanns en utbredd motrörelse inom romantiken och symbolismen, en längtan efter ett andligt 

djup som inte fick plats i modernismens kyligt intellektuella världsbild. 

The role of sensory symbolism was thus transformed from that of providing a mythic fraruework for 
understanding the eosmos in pre-modernity to that of inspiring artistic alternatives to mainstream culture in 
modernity. 144 

Inom konstens område uttrycktes denna existentiella längtan i diverse experiment där fårg och form 

står i fokus. De fungerar symboliskt för detta "något" bortom orden, det som nås med inspirationens 

hjälp, som består utanför det materiella. 

143 Classen, s. 127. 
144 Ibid. s. 109. 
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VIII Ängel i nutid 

Tillbaka till nutid 

Vad hände då med änglasymbolen? Förvånansvärt lite egentligen. Änglar fanns i kyrkliga 

sammanhang. Där småtryck behövdes räckte det att fylla på upplagan. Ute i konstvärlden fanns så 

mycket annat att upptäcka. Det var som om änglarnas sfår förbigicks. Bokmärkesänglarna levde sitt 

eget liv, i pastellfårger lyser de upp en barnavärld. Änglar på kort fröjdades vart år vid juletid. Hur de 

frams tälldes berodde på konststilen för övrigt, men klart var att de förpassats till ett område inom 

traditioner och nostalgi. 

Men mot slutet av århundradet hände det något. Forskare och lekmän tycks vara överens om 

att änglar och andlighet åter är på modet. Aldrig har det funnits så många änglasyroboler som vid 

tiden för milleniumskiftet. Än är det för tidigt att sia om domedagsanda, men flödet av 

änglasyroboler i alla slags utföranden verkar inte sina, även om man kan spå ett mode med påföljande 

uppgång och fall . 

Variationsrikedomen ger upphov till fler frågor. När upphör symbolens "likhet" med ängel? 

Vad kan tas bort? Nimbus, vingar? Ska den vara vit eller uppfattas änglalikhet i prickigt eller 

randigt?145 Svart? Hår, skägg, skor, listan kan göras lång i en kontemporär änglastudie. Vilka 

ansiktsdrag/uttryck? Vad sägs om ståltrådslockar och pussmun? Kvinnlig, manlig? Tjock, smal, lång, 

krokig? 

Är en "änglaupplevelse" nåbar via symboler i nutid? 

Jordens största ängel 

Som redan nämnts kopplade modernismen samman ett förhärligande av den industrialistiska epoken 

med en slags mekanikens skyddsängel, kvinnlig eller manlig, ofta i jättelika proportioner med 

abstrakta inslag. Hundra år senare tycks konceptet plötsligen återuppstånden. Jordens största ängel är 

en stålkonstruktion med vingar som en jumbojet. På en höjd med milsvid utsikt över norra Englands 

145 I medeltida kyrkornålningar kunde prickar eller ränder användas för att markera den orena "andra sidans" anhang. 
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industrilandskap breder den majestätiskt ut dessa vmgar mot miljoner människor som varJe år 

passerar längs motorvägen Al i en aldrig sinande ström.146 

Att möta denna änglaskulptur "livs levande" ger en konstupplevelse av sällan skådat mått. Då 

jag fick tillfalle att köra dit i december detta år hade jag dessutom bara en vag bild av hur den 

egentligen såg ut. Med tanke på avskalad symbolik föreställde jag mig snarast ett slags stålskelett 

konstruerad av rostiga järnbalkar i stil med mindre, neutrala former av kon, klot och böjda vingar. 

Men den ängel som vakar över Gateshead med omgivningar är av annat slag. Proportionerna är 

mänskliga, men med den "suprahumana" touche som tangerar med bilden av idealmänniskan som 

rådde i början av förra århundradet. Så utgick också konstnären från sina egna kroppsmått, förstärkta 

och förstorade till just supermänniska. Formerna framhävs och döljs samtidigt med regelbundna 

veck i stålkonstruktionen så att från en vinkel är den klart manlig, medan ur en annan framträder en 

kvinnlig ängel. Till denna märkvärdigt könsmässigt odefinierbara skapelse behåller huvudet/ ansiktet 

sin enigmatiska integritet, då de skulpterade vecken ger känslan av en slags insvept beslöjelse. Men 

detta är reflektioner på nära håll. Det mest uppseendeväckande med mötet är förutom själva 

storleken just vingarna, som faktiskt är lika stora som på en jumbojet. Den "mänskliga" figuren är 

utrustad med flygplansvingar. J u st landad eller klar för avfärd står den blickstilla och sträcker sina 

vida vingar ut över de små myllrande människovarelserna långt nedanför.147 

J ag har svårt att föreställa mig att någon förblir oberörd vid åsynen av denna övermänskliga 

änglasymbol. Den dag jag var där strilade regnet ner från samma grå himmel som jag alltid 

förknippar med detta dystra landskap. Landskapet var. Motorvägarna slingrade sig, och på marken 

rann spår av rost från ängeln. Men framför skulpturen stod en rad unga människor från trakten och 

poserade för en kamera nedanför. De skrattade och stod på rad. Deras utsträckta armar snuddade vid 

varandras, härmande ängelns gest. Vem kan stå på en höjd över ett vidsträckt område med armarna 

rakt ut från kroppen utan att tanken lyfter? 

People are always asking why an angel? The only response I can give is that no-one has ever seen one and we 
need to keep imagining them. The angel has three functions - fustly a historie one to remind us that below this 
si te coal miners worked in the dark for two hundred years, secondly to grasp hold of the future expressing o ur 
transition from the industrial to the information age, and lastly to be a focus for our hopes and fear. 

Detta citat signerat av ängelns skapare Antony Gormley 1998, står att läsa på en skylt nedanför 

konstverket, som tros vara världens största änglaskulptur: ANGEL OF THE NORTH. 148 

146 Enligt kalkylerna ses skulpturen av i snitt en person per sekund vilket motsvarar 90000 om dagen eller 33 miljoner 
människor per år. 
147 Jämför med den Ottoruska (m~jestätiska) ängeln som uppkom kring föregående tusenårsskifte (Kap. III: Ange~. 
148 Detta är Storbritanniens största skulptur. Gjord av 200 ton stål, 20 meter hög, med en vingbredd på 54 meter. 
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Personligen tror jag mest på citatets sista aspekt rörande denna jättelika änglasymbol. 

ANGEL OF THE NORTH kan nå fram till människans kärna av hopp och rädsla i kraft av sin 

symbolik, förstärkt av sin storlek, men också genom konstnärens högst personliga behandling av 

framställningen av denna symbol, som sammanfogar nutidsmänniskans tekniska kultur och våra 

drömmars mål. 

Utbud av änglasyroboler 

Att intresset för änglasymbolen stadigt ökat fram till 2000-talet kan enkelt konstateras. Utbudet kan 

vidare sägas vara indelad i tre huvudgrupper, nämligen julänglar, änglar som säljs i egenskap av 

änglasymboler, och konstens änglar. 

Julänglar 

Julänglarna är den grupp som följer sin egen tradition, den nostalgiska jultradition som etablerat sig i 

vår kultur de senaste hundra åren. I vårt land börjar juletiden redan vid advent. Ljus tänds i mörkret, 

adventsstjärnor hängs upp, på senare tid också i form av en ängel. Änglar svävar, ovanför krubban 

och i änglaspelet av mässing. Med knäppta händer eller spelande på instrument hänger de i granen 

eller står utställda till prydnad. Trots att utbudet har ökat är det fortfarande traditioner som tycks 

styra. Folk vill ha en typ av änglapynt som känns igen, marknaden styrs av efterfrågan. Bearbetning 

sker ständigt av tillverkarna för att öka försäljningssiffrorna. Avancerade julänglar lanseras som liknar 

vackra damer med stora vita vingar, med belysning och kanske speldosa. Fint ska det vara. 

Porslinsfabrikanterna drar sig inte för att spela på en befintlig konnotation av änglabegreppet i sin 

reklam: 

Att samla på änglar i alla former och utföranden har blivit ett sätt att samla på trygghet och samtidigt nå 
sinnesfrid. I oroliga tider växer vår längtan efter mening och djup [ .. . ] Änglar har funnits i folktron sedan 
urminnes tider[ ... ] De står olika högt i hierarkin uppe bland molnen[ ... ] Allt är dock inte ljust och vackert i 
änglarnas värld. De "fallna änglarna" [ ... ] bringar oreda och fördärv i människornas liv [ ... ] Men med 
Fyrklöverns julerbjudande från Goebelsfabriken vågar vi lova att bara de goda änglarna får tillträde till ditt hem 
[ ... ]. 

Dessa tyska prydnadsänglar ser ut som flickebarn i pälsfodrade klänningar. De har små vingar på 

ryggen, och hänger i stiliserade prydnadsramar i form av exempelvis julgranar eller stjärnor. De har 

ett budskap: Nu är det jul igen. 
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Alla tiders änglar 

Änglar har också ett liv efter jul. D et är den mer allmänna gruppen av änglasyroboler som ökar mest, 

oberoende av julsäsongen. Utbudet av änglasyroboler som present eller för eget bruk finns att tillgå 

på många fler ställen än de new age inspirerade butiker där de först fick florera. Många av dem 

spreds från den amerikanska marknaden, där små broscher och "pins" är populära, antingen i mycket 

stiliserade former, eller som miniatyrer av renässansänglar. Här breddas utbudet av valmöjligheter 

med attribut såsom månadsstenar, namnskyltar eller varför inte en liten mässingsklocka som ängeln 

bär: 

Everytime a small bel/ rings 
Another angel gets his wing/~9 

Som med all t annat kommersiellt utökas varje ide till bristningsgränsen. Så länge det köps änglar 

kommer de att finnas tillgängliga i allt mer fantasifull utformning. Ängladaekor med vingar, 

änglaprydnader i glas,. änglafigurer i metall och lera, alla följer de den utformning som modet 

föreskriver för tillfållet. 

Självklart sker en ständig interaktion mellan konstvärlden och kommersiell design. T renderna 

hakas på i så snabb takt att betraktaren får betänka sammanhanget änglasymbolen finns i, leta efter 

signatur samt snegla på prislappen för att skilja "konstängel" från "kommersängel" . 

Ängel2000 

Vilka trender kan då konstateras i utbudet av 2000-talets änglasymbol? Som jag ser det finns det 

åtminstone ett par intressanta spår. D et ena är just en ren, avskalad änglasymbol, där konturerna får 

ange konceptet. D et specifika innehållet förläggs då inom betraktaren själv. Änglasymbolen blir en 

metonym för det egna änglabegreppet. Denna trend var allmänt uppenbar vid juletid år 2001 då en 

li ten änglafigur flög fram på svenska postverkets julfrimärken. (Vid närmare betraktelse syns att det 

är fråga om en julpyntsängel som hänger från en julgran.) Frimärket är i julfårgerna rött och grönt, 

där ängeln är grön med gula vingar. Ingen gloria. En annan stor marknadsfaktor samma år var 

försäljningen av julklappspapper på IKEA. Kilometervis med Wa omslagspapper, täckt med 

silverkonturer av små änglasymboler i dansande rader. Vingarna hade reducerats till en uppåtgående 

streckbåge, men glorian ovanför ängeln var omisskännlig. Liksom änglabroschen hade 

149 © 1992 Roman. Inc. Item # 15440. 
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änglasymbolen stiliserats till ett tecken, där ängel skrivs med trekant-båge-cirkel-sfär, som kropp, 

vingar, huvud och gloria.150 

Änglar åt folket 

Den andra vägen som finns att tillgå är att anpassa änglafiguren efter mångfalden i vår visuella kultur. 

Detta öppnar upp för en mängd intressanta områden som då kan berikas av en "högre" energi. 

Konstnären Lena Linderholms färgstarka glada kvinnobilder i akvarell är ett sådant exempel. 

Omslutna av blommor och biader flyger, vilar eller arbetar kvinnofigurer med nakna bröst och 

änglavingar. Symboliken blir den av kvinnastyrka och frihet mer än änglar. De har inte heller gloria, 

men bär gärna hjärtan som ytterligare godhetstecken. 

Glaskonstnären Gunilla Lifvegren ställde ut ett antal änglar på våren 2002151 enligt samma 

koncept. Platta änglar med enkla geometriska grundformer i färgat glas på metallstativ, att ställas 

exempelvis i ett fönster. De var alla damer med olika frisyrer och markerade bröst. Stående eller 

flygande, i varierande färg och form. Är det fråga om änglakonst av kvinnor för kvinnor? 

Ännu fler liknande änglasymbolcr kan ses i konstverk av Ingela Thor och Gunilla Simes. De 

arbetar i blandteknik: "Rå stengodsstruktur och blank mässingsplåt, grovt kläde, siden och skimrande 

pärlor blandar vi av hjärtans lust" för att göra högst personliga änglar i varierande storlek. De 

beskriver själva sina änglasymboler och syftet med dem: 

Med våra änglar som har hårdpermanentat spretigt hår, trutande munnar, snipiga näsor och ibland bröst som 
visar att tyngdlagen gjort sig gällande, vill vi locka till igenkännande fniss. 152 

Effekten blir slående, inte bara på grund av blandningen med nya och gamla material, utan just för 

det ovana i att möta tung eller bullig form där änglar traditionellt framställts som skira och lätta. 

Själva keramikkroppen glaseras i de mest skiftande färgkombinationer, vingarna kan lika gärna vara 

svarta som gröna eller guldfärgade, 153 i tyll eller ståltråd, ibland finns en ståltrådsgloria men lika ofta 

är figuren skallig eller begåvad med enstaka spretiga lockar av metall. Huvudet kan luta bakåt eller i 

150 I glas märks tecknet i tredimensionell utformning, där kroppen är en kon och huvudet ett klot. På denna mjölkvita 
glasfigur sitter små vingar av färgat glas. Glorian utgår av samma skäl som nimbus i tidig stenskulptur (Se kap. III om 
Glorian). 
151 Via Tjustkonstnärerna, i Gamleby. 
152 Presentationsblad lngela & Gunilla, Tryck: Strålins. 
153 Pastoureau utreder hur färgsignalerna förändrats kulturellt genom tiderna. På medeltiden användes exempelvis 
kombinationen gult/grönt på narrdräkter "and to highlight dangerous, transgressive, and diabolical behavior", 
Pastoureau, s. 95. 
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annan vinkelliksom kroppen, ibland finns inte ögon utan bara mun, en såg jag med små svarta horn. 

Utformningen är ständigt lekfull, och gränsen för det änglalika tänjs åt alla håll. 

Keramik är naturligtvis ett tacksamt medium för lite grövre, förenklade former, och detaljer 

inbjuder till fantasifullhet. Denna typ av änglasymbol kan ses i olika material på många håll, både 

inom och utom konstområdet. De stiliserade änglafigurerna verkar i stort vara av två slag, nämligen 

(för att återknyta till Lundgrens avhandling) de symboliska och de gestaltande. Ängeln som svävar 

över jorden och pekar, eller blåser i basunen har kommit till heders i modern tappning, som ·en 

variant av den som bara står. Manliga figurer finns också i samma humoristiska anda, ibland med 

utseendet av tjocka munkar som sjunger med runda munnar. Effekten av en sådan som flyger genom 

luften blir inte helt olik Karlsson på taket.154 Utmärkande för alla dessa högst mänskliga figurer är att 

vingarna tonas ner i storlek och utformning. De markerar en symbolisk riktning mer än andlig fläkt. 

Ett annat medium som ytterligare befäster det kvinnliga verksamhetsområdet är 

änglasymboler i tyg. Exempelvis en vit ängel enligt trasdocksmodell, med guldgloria, satängvingar 

och snörskor. Långt gult garnhår och markerade ögonfransar. En docka för stora flickor? För det är 

lätt hänt, änglasymbolen blir en docka, en fe, en sagovarelse som är söt och värnlös. När en ide är 

uttömd övergår formen i en annan. D et mänskliga återvänder. 

E n adventsutställning i Västervik 2002 bekräftade trenden. Konstgruppen hade lekt med 

temat änglar med den prägling av fantasi som är utmärkande inom ramen för 'transitional space' -

det mänskliga inre utvecklingsområde där leken övergår i vuxenvärldens kulturella aktiviteter (se 

Symbolfunktioner kap. II i denna uppsats). Ordförandens uttalande i lokaltidningen var: "Vi har alla lite 

änglar i oss". 155 

Det är ännu ett uttryck av samhällets självspeglande visuella kultur. 

t 54 Att beskådas i målat trä med ståltråd av Nliljögården Design. 
! 55 Barbro Hultgren-Fredriksson citerad i Väste171iks-Tidningen 30.11.2002, s. 12. 
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IX Änglatankar 

Tankar om änglasyrobolen 

Möjligen är det kanske inte så mycket symbolen av en tingel i sig, som utgör dragningskraften på 

nutidsmänniskan, utan de kvaliteer som änglasymboler står för, det vill säga "godhet", beskydd, 

omtanke etcetera, kopplat just till det "outsägbara" som lyfter oss ut ur vår vanliga tankesfår till 

någon slags upphöjd ideal. 

Här är det intressant att iaktta inom vilken kontext som änglasymbolen används. Likaväl som 

symbolen finns / införskaffas för eget bruk, speglar den en omtanke i en (ofta kvinnlig) 

vänskapsrelation. Änglasymbolen som konsumtionsobjekt ges i present eller skickas som kort, för de 

vtirderingar den bär. Talismanfunktionen nedtonas (min "skyddsängel" i bilen skyddar mig från 

olyckor) till att bli en påminnelse om att någon annan bryr sig (- Kör försiktigt, var rädd om dig). 

Symbolen blir synonym med omtanken från en kär vän. 

Detta fenomen speglar för övrigt en stark tilltro till symboltolkningens inneboende 

"godhets" kcnnct~tioner :n~~ ger .inte Crl ängel i ill·vrilj a, samt att det illustrerar just lt"lllrurt Lill "Jc...: l 

goda". Ett högre ideal erkänns existensberättigande, och är eftersträvansvärt. På så vis gynnas även 

en mångfald i urval av änglasymbol. En leende ängel i blå klänning med flygande rött hår inger en 

annan slags känsla än en mera eteriskt genomskinlig glasskulptur. Båda delar någon viss kvalite, eller 

minsta gemensamma nämnare (exempelvis vingar) som signifierar att de delar och ingår i samma 

begrepp. 

Kan då änglasymbolen sägas vara i en modebetonad, och alltså övergående, fas? När alla 

dessa bevingade figurer känns helt uttjatade kan de rimligtvis inte längre vara kommersiellt gångbara? 

Vilken annan symbol skulle kunna överta rollen av godhet, hopp och styrka? Men vem kan påstå att 

änglasymbolerna på 2000-talet bär på en andlig kraft? Är det inte fråga om prydnadsföremål, 

tidsfördriv och konsumtionsobjekt? Kanske spelar de på en längtan som finns, eller fanns innan den 

säkerligen trubbats av efter att ha tagits fram i massupplaga. Ater till J ung om symboler: "I samma 

mån som de 'avmytologiseras' förlorar de sin psykologiska kraft att gestalta och omgestalta en 

människas liv. Symbolens styrka går förlorad". 156 Begreppet ängel suddas ut bland alla symboler av 

den. Symbolen för ängel upphör att vara symbol. 

156 Se kapitel Il: Ett symboliskt universum i denna uppsats. 
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Definitionen kan möjligen indelas av upphovsintentionen - vill skaparen/ tillverkaren av en 

änglasymbol försöka nå "änglabegreppet" eller hitta en kommersiellt givande form? Säkert kan 

skillnaden kännas, likaväl som den införskaffas av olika motiv. Det handlar om förhållandet mellan 

form och innehåll- en välkänd konstteoretisk diskussion. 

Är inte detta en utmaning för 2000-talets konstnärer, designers eller varje skapande människa 

att finna en tillräckligt dynamisk form för att uttrycka det innehållsmässiga som symbolen redan bär? 

Vidare änglatankar 

Ovanstående diskussion förutsätter det faktum att människan skapar sina symboler. Symboler laddas 

av människan. Men det kvarstår att vi använder oss av symboler för att det finns ett behov, som inte 

kan nås av orden och tankens logik. Vi föreställer oss eller "ser" änglar på det sätt som vi förväntar 

oss att de ska se ut. Vilka bevingade figurer som omger oss i hemmet har inte precis med bilden av 

andra dimensioner att göra. D et kan leda tanken till änglar, eller också inte. Den som köper en 

änglasymbol kanske eller kanske inte tror eller funderar på änglar överhuvudtaget. Antingen tycker 

man sig behöva tanken på änglar/högre makter eller också inte. 

Men det finns en annan infallsvinkel. Änglarna väljer att visa sig för dig just på det sätt du 

skulle kunna ta dem till dig. Och din inre bild av änglavarelse har inte så värst mycket gemensamt 

med den bevingade plastprydnaden i julgranen. Enligt religionspsykologerna visar sig änglar ju oftast 

i samband med akuta krissituationer som sjukdom, stor sorg eller rädsla. 157 

Jag tror ändå att änglasymbolen kommer att överleva. Inte i massupplaga, men som 

eftertanke. En ståljätte med flygplansvingar högt upp över landskapet, en glasskulptur som fångar 

blicken i ett fönster eller en barnteckning av en ängel. D et är din upplevelse i nuet. Ditt förhållande 

till ditt eget liv på jorden. 

Framtidsspekulationer för 2000-talets änglasymbol 

Den yttersta symbolen är ljuset. Ljus är liv. Ljus, stjärnljus, kärleksljus, änglars ljus. Gudomligt ljus. 

Ljuset i oss. Det är spännande med änglasymboler. Så länge vi finns och har lust till livet kommer 

ljusets livskraft till uttryck. Vad begränsar en änglasymbol? 
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slutsats 

Funderingar kring änglasfåret via 2000-talets änglasyroboler blir till en resa i människans kulturella 

medvetande och till och med bortom denna. För änglasyrobolens utbredning och popularitet tyder 

på ett uuymme inne i varje människa som söker ett innehåll. Tvärs igenom en era av ett avkristnat 

universum i vetenskapens namn, har änglasyrobolen dröjt sig kvar, genom en slumrande 

barnkammartillvaro som återuppväckts varje jul, till att återkomma med nyvunna krafter i den våg av 

nyandliga längtan som är på sitt sätt kännetecknande för det nya milleniet. 

När symbolen söker nytillträde i en multikulturell värld används de medel som står till buds i 

ett samhälle där varje individ söker "sin" änglabild. En avskalad symbolik blir gångbar bland 

överlastade visuella uttryck, men inom olika sfårer av kreativitet finns många nischer att fylla med 

positiv kraft och energi, vilken änglar kan sägas stå för. 

Utmärkande för änglavisionen är oftast upplevelsen av ljus. Formen upplevs av människan 

som mänsklig. Med dessa båda kriterier är det intressant att betrakta den faktiska utformningen av 

2000-talets änglasyroboL Det mänskliga draget är synligt i olika skeden av humör och karaktär, och 

lju~t:t, det goda, kan lika gärna ses i en humoristisk vinkling. Man blir glad av att se "sin" änglasyrobol 

-den som tilltalar just då. På så vis spelar faktiskt formen mindre roll, innehållet är redan där. 

Ett område som expanderar starkt i det ännu mansdominerade samhället är just kvinnlig 

kreativitet, som kan få en riktig mental skjuts av änglasymbolen. Men den stannar inte där. 

Mansfigurer med änglavingar och/ eller gloria dyker upp, inte nödvändigtvis otillgängligt bildsköna, 

utan mänskligt varma och kvinnligt mjuka. Med kombinationen av diverse material och lekfulla 

former främjas humorn, glädjen och skrattet som så väl behövs som motvikt till en materialistiskt 

strukturerad värld. 

Så tar sig 2000-talets människa an änglasymbolen - en påminnelse om tankens flykt mot en 

högre tillvaro, där andra ideal råder och segrar till slut. 

157 Geels, s. 92. 
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X Bildarkiv 

ANGEL OF THE NORTH 

Antony Gormley 1998. 
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"Änglasus över Srockholm" 
Bessie Johanson. 

"Änglavakt". 
Broderi. Barbro Strömgren. 

Julkort, Roger la Borde design © 1999 

Detalj ur "T he Wilton Diptych"(c.1395-1399). 
©1995. National Gallery London. 
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lngela ~ ~ 
_Gunilla / 

Kecamikänglar, IngelaThor och Gunilla Simes, Borlänge. 

"Lingonängel" och "Ängladröm" av Lena A Linderholm. G rafiska G ruppen 2000 
och "Solrosängel" Tryckindustri Information 2001. 
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Omslagsbild till Mötm med änglar-Svenskor berättar. 
Ltbas Pocket nytttgåva 2001. 

Goebelsfabrikens porslinsänglar, 
"Collectors magazine" 2002. 

Änglar ur glasmålning från S:t Nikolai kyrka, Örebro. 
(Utförda av Shrigley & Hunt, Lancaster, E ngland 1881 -2 
efter ritning av Carl Almqvist.) 
O mslag till kantat: H är kommer nu ett änglabud. Verbum Förlag, 1999. 

Bokmärke, kJisteonärke. 

Bokmärke 
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Julkort, 

©Pictura G raphica AB, Karlstad. 

"Nu tändas tusen juleljus från 
'När juldagsmorgon glimmar' 

(Brombergs), ©IIon Wiklund. 

Bokmärkesänglar. EF. 
Printcd in W. Germany. 

Ju lkort. 

©Laura & Nelson Oy Ltd . 



Julfrimäcke, R. Stoltz, 2001. 

©förlag Håkan Eriksson, Falkenberg. 
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"Annuncio ai pastori" Sano di Piecro (Siena 1400-tal) 
©Lombardi, Siena. 

J ulkort, originalet från 1900. 
Irenco Robert Bier AB, Stockholm. 

Rafaels berömda ptifli. 

detalj ur SLxtinska madonnan omkring 1516. 
Bromma kortfödag. 



"Hundraårig skyddsängel. De ljuva fårgerna och det romantiska landskapet 
hjälper till art trösta i farans stund". Frisk & Ralf Stockholm. 

Medeltida änglar i träsnitt, 1467 (i pols~ triptyk). 
Omslag till Svmsk]ulmusik av Anders Ohrwall. 
Sveriges Körförbunds Förlag, 1988. 

Skyddsängel. 

©Fratelli Bonella, Italy. 

Bokmärkesänglar. EF. Printed in W. Germany. 
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"Angel with Fir T ree". 
Courtier, England. (Minikort) 



Korkad ängel, av Ingalill O!sson. 

Bokmärken, omslagspapper. 

~od & JOalong 

Logotyp Christinas Bod & Salong. 
Christina Scholl.i.n, Stockholm. 

Julkort. Idaho, USA. 

Ch o rus angelorum, av M ä rit 01-
stedt. 

Änglasymboler från Tjustbygdens konstgrupps adventsutställning. 
"Västerviks-Tidni.ngen" 30 november 2002. (Foto: Magnus G lans) 
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Änglar pd maskerad 

Titelbladet till "Gustav Vasas bibel" , med 
den av liv och kraft fyllda träsnittsramen 
av Georg Lemberger. 

'julbud~kapet 2002", s. 11 
Östra Smålands Missionsförenings 
Förlag. Vimmerby . 
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