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Vad hos Swedenborg ar betydande?
Aven om Emanuel 
Swedenborg var 
en konsekvent gaining 
si var ban likafollt 
en gaining, skriver Nils 
Griibeig i sin anmalan 
av Olof Lagercrantz essa 
om den svenske ande- 
skidaren och religions- 
giundaren.

Tslutet av 1970-taIet gick en 
I svensk dfidskalle p4 Sotheby's 

JLauktion i London. Svenska in- 
tiessen sammanslSt sig, slantade 
upp rejSlt och ropade in den, ty 
skallen hade en ging suttit pi 
Emanuel Swedenb^, andeskida- 
ren och religtonsgrundaien.

Olof Lagercrantz
Dil^ om livet pi den andra sidan 
- En bok om Emanuel Swedenborg 
W*W, 1996

Om de tankar och fSiestillningar 
som en ging lymdes i det dyrbara 
kraniet skriver Olof Lagercrantz i 
bokeo Dikten om live! pi den and
ra sidan.

Han har valt att betrakta Swe
denborg som diktare och utopist 
och as^tir bin att stilla frigoma 
hur och varfSr denne betydande 
naturvetenskapsman slog om till

sjalvutnamnd profet och uttolkare 
av Guds vilja.

Det rent biografiska blir dinned 
ytterst begrinsat och Lagercrantz 
fbrmiga att leva sig in i en livsbde 
fir ett snilt uttymme,

Han konstaterar inledningsvis att 
biskopssonen Swedenboig fbddes i 
Stockholm 1688 och dog i London 
1772, vid 84 its ilder. Under 
minga ir var han ptaktiskt intiktad 
naturforskare, han skrev omfings- 
rikt om jamhantering och gtuv- 
drift, om anatomi och fysiologi. 
Karl XII uminmde honom till as
sessor i BergskoUegium, som led- 
de och kontrollerade bergshante- 
tingen i landeL Han var deligare i 
flera gruvor, igde fastigheter 
i Stockholm. Som adelsman satt 
han i Riddarhuset. Han reste llitigt 
i Europa.

Det ir under en sin resa som han 
vid S6 irs ilder plbtsligt gir in i en 
religios kris.

Dagboksskildring
Fbrloppet skildras i bans dagbok: 
han siger sig leva i dvala, i varken 
vaka eller sdmn. Han fdriorar 
’■higen fbr fhindmmer", faller litt 
i grit, vaknar med ingestsvett, 
kitmer sig lyft ur sin kropp. Han 
vill hidanefter leva i kirlek till 
Herran.

Anglar och andar uppenbarar sig 
fbr honom. Gud fader sjilv gSr 
bembesdk hos honom i ett hyres- 
nun i London 1745 och ger honom 
i uppdrag att tolka bibeln.
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Lifle om rSddnlng. Det ar
som I andra sekter: Behirskar 
man Swedenborgs terminologi 
tillhdr man de utvalda, skriver 
recensenten. Ovan originalupp- 
lagan av Himmel och helvete, 
utgiven i London 1758.

De 27 ir han har kvar att leva ig- 
nas it det uppdtagel, En oindligt 
ling alfabetisk lisla Over ord och 
episoder som forekommer i bibeln 
upprittas.

Med den som grundval skriver 
Swedenborg tiotusentals sidor ori- 
ginell bibeltolkning dir vanliga ord 
fir ny betydelse. Ordet gris be- 
lecknar inte de grona strina pi

marken utan nigol andligt. Allt i 
tillvaron har dubbla innebdrder, 
okinda korrespondenser. Sweden
borg nycker hyllmeter med volym- 
er pi egen bekostnad, han var ju 
fhrmogen.

Naturligtvis kan man lisa drom- 
mama, samtalen med andar och 
inglar och de milande beskriv- 
ningama av himmel och helvete 
som dikt.

Men dirav fbljer inte nbdvin- 
digtvis att man avstir bin att dis- 
kutera det specifika i Swedenborgs 
psykiska sammanbrott och bans 
sitt an tidda sig ur krisen genom 
att gi in i en schizoid tillvaro.

Avstangd frin livet
Hans egen beskrivning av tillstind- 
et overensstimmer med minga 
schizoida patienters sjilvkaraktir- 
istik: kinslan av att inte hdra hem- 
ma i sin egen kropp, att vara lyft 
ur den, kinslan av att vara av- 
stingd bin livet och leva i dvala. 
Avstingd sexualdrift ingir ocksi i 
bilden.

Enligt Lagercrantz beskrev Swe
denborgs samtida honom som en i 
upptridandet lugn och kontrolle- 
rad person. Var han genomkorsad 
av iriande andar markles det inte 
utit. Han ppslade med blombdn 
och planter i tiidgirden. skrev dir- 
till leende sitt dagliga pensum. Det 
rullade pi.

"En galenskap som ar evigt konk, 
Stam, som kan matas och vigas 
och beskrivas och vars skeenden

arbelas in i ett stort schema, upp- 
hiver sin egen galenskap”, hivdi 
fdrfattaren, Jag fdrstir tankegdngcn 
men delar den inte. En konsekvent 
gaining ar likafullt en gaining.

Att Swedenborg 
visade metod i 
galenskapen har 
lett till att han ocksi 
I dag av tiotusentals 
manniskor uppfattas 
som profeten.

Alt Swedenborg visade metod i 
galenskapen har lett till att han 
ocksi i dag av tiotusentals min- 
niskor uppfattas som profeten. 
Hans kyrka ir i vixande i den 
anglosaxiska virlden och i Ryss- 
land gir bans bocker ut i 100 000 
exemplar.

Hans lira erbjuder en utvag och 
ett lijfte om riddning. Behirskar 
man bans terminologi tillhor man 
de utvalda. Det ir som i andra sek
ter, Jehovas vittnen eller tokstol- 
lama i brandgula munkskynken.

Av det skilet har jag litet svirt 
att ta Lagercrantz bok till mig. 
Visst, prosan ar kristalliskt klar och 
vacker, men efter avsiutad lisning 
lorstir jag foitfarande inte vad som 
skulle gdra Swedenborg till en be
tydande diktare. Vad ar det forfat- 
taren lockas av hos Swedenborg?

NILS GRANBERG

Aret dd Sovjetunionen invaderade
Mats Johansson, i dag fri skribent och samhalls- 
analytiker, har som journalist och tidigare chef for 
nSringslivets tankesmedja Timbro foljt idestriden 
mellan hoger och vanster sedan 1968 - 5ret d5 
Sovjetunionen invaderade Tjeckoslovakien, 
vanstem ockuperade studentkiren i Stockholm, 
socialdemokratema gjorde sitt basta val nSgonsin 
och en schweizerfranc kostade en krona.
I en artikelserie for Fti gor han en hogst personlig 
frihandsteckning av den epoken.

y|-an skuUe bli folkpartist.
|\/| Slikten var spmngen ur 

.1. T Aligre medelklass i staden 
och smigirdama i Norrlands sko- 
gar, ftisinnade godtemplare och 
liberaler. Det var inte ovanligt fbr 
fbretagsfolk i de trakter dir min- 
net av bolagshbgem fortfarande 
var starkt Vilket det var innu pi 
60-talet i Sundsvall, skogsindust- 
rins notra hjitta nita Adalen, dir 
militirens skott 1931 mot stiejk- 
ande atbetare fortfarande ekade i 
den politiska agitationen.

fVlinnen fran fronten 1

Det var Bertil Ohlin man rSstade 
pi, ty ptofessom var en lird och 
stilig karl som kunde tala vil fbr 
den uppitstigande medelklassen. 
Nir han steg av projektet 1967 
bbijadr-partiet dala. Detsamma

hade skett i Jarlen Hjalmarssons 
hbgra parti, en folktalare av rang 
som tillsammans med Ohlin var 
de bista statsrid Sverige aldrig 
haft.

Nu var det l%8 och ledama 
fbr oppositionen hette Sven We- 
d6n och Yngve Holmberg. Den 
fbrre var mot kommunism i 
Tjeckoslov^en och den senate 
bjbd pi grilfest, si valet var inte 
enkelt. Men de iren var det svirt 
att skilja Per Gahrtons FPU-are 
frin typema med knutna nivar. 
Flickoma i Konservativ Skolung- 
dom var trevligare, si det fick bli 
hbgem.

Pi den vigen ir det. Jag kunde 
ha blivit unggahrtonist och gjort 
karriir pi den liberala lokal- 
tidningen. Eller fbljt ridet frin 
den socialdemokratiska delen av 
slikten: "Om du indi skall ge

dig in i politiken. pojk. satsa pi 
Partiet.” Med vilket avsigs det 
statsbirande som just hade gjort 
sitt bista val. Erlanderssons sisla.

Ja. man skulle kanske ha blivit 
sosse och slutat som chef fbr ni- 
got i den rbda kommunen. Inget 
om i det, men nigot i Kennedy- 
looken hos Holmberg antydde 
trots allt (under 10 procent efter 
valet 1970) att en ny framtid var 
pi ging.

Gjorde jag ritt? Jag yar ju inte 
fbdd pi godset eller Ostermalm. 
Frigan fbljde mig tills jag liste en 
av Per Gahrtons alltfbr minga 
bocker. Revolution pi svenska 
(1972). Dir angrep den f d FPU- 
ledaren bland annat framstegs- 
tanken att alia kunde fi det bitt- 
re. 1 stillet skulle man lyssna till 
de "radikala humanistema" som 
visste att vi var pi vig mot en 
katastrof.

’’MSste bU fattiga”
En av dem var fdrfattaren Sven 
Lindqvist som i sin bok Myten 
om Wu Tao-Tzu slog fast:

"Det ir inte friga om tid och 
offer innan sex kontinenters mil- 
jarder har villa och bil. Del kan 
aldrig intraffa... Vi miste bli fat- 
liga igen. Eller med vild upprin- 
hilla vira privilegier,"

Jag som ville ha villa och bil 
utan vild insig nu alt jag hade 
valt tilt. Del var jag som var li
beral, inte Gahrton. Jag styrktes i

min tro nir han stbdd pi kom- 
munislledaren C H Hermanssons 
leser om monopolkapitalels makt 
angrep svenska fbretags expan
sion ulomlands.

Inspirerad av 
sociologen Joachim 
Israel foresprikade 
Gahrton en ekonomi 
av jugoslavisk modell, 
dar de gamla 
kapitalisterna hade 
ersatts av arbetarrid.

Den imperialisiiska utsugningen 
av fattiga folk skulle ersiltas av 
socialistiska bislindsprojekt och 
stbd till vipnade rbrelser. Tillvixt- 
en skulle sioppas, eftersom den 
slei ul folkel, tills "alia de bak- 
sidor (sic) som nu pligar minnis- 
koma har blivit undanrbjda."

Gahrton luiade sig iven mot 
forfatlaren Gbtan Palm, som hade 
upplacki att det pigick indoktti- 
nenng i Sverige. Bland annat 
hade svenskar hbns uttala sympati 
lor den borgerliga familjen" och 
kampen mot kommunismen” 

Inte bra.
Sverige ir 2000 

skulle alia leva pi samma "folk- 
ion och samhillsfbrindringen gi

"oerhon myckel lingsammare an 
p3 60- och 70-lalen.” Boplats lill- 
delades manniskoma efter ui- 
spridning over glesbygdema, och 
den lilla kamfamiljen var over- 
spelad: ’’Naslan alia manniskor 
bor i siorre samhem med i 
genomsnitt 10-15 vuxna med- 
lemmar och 5-6 bam”, inklusive 
mentalsjuka och kriminella.

Propaganda och stormoten
Regenngen skulle styra med hjiilp 
av ’’jattepropagandakampanjer” 
efter folkomrbsiningar. Stormoten 
p5 kvartersniva utgjorde basen for 
folkdemokratin.

Inspirerad av sociologen Jo
achim Israel, som senare godk^- 
de bans doktorsfusk i Lund, fore- 
sprdkade Gahnon en ekonomi av 
jugoslavisk modell, d^ de gamla 
kapitalisterna hade ersatts av ar- 
beiarrSd.

Denna skbna nya vMd fylldes 
av lyckliga mSnniskor, Ull skill- 
nad fiin socialdemokraiins som 
inte var ”lika grym som sialinis- 
mens skrackv^de men likafullt 
ouihardligi om^sklig for minga 
manniskor... Enda skillnaden ar 
att socialdemokratin velat och 
kunnat gi smidigare till vaga.”

Dar kunde jag inte hanga med 
langre. Nog sig jag skillnad pi 
Stalin och min socialdemokratis
ka moster.

MATS JOHANSSON


