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Abstract 

This essay is focusing on Dag Hammarskjöld´s influences from Cristian mysticism and 

modern criticism of metaphysics. Meister Eckhart is a well-known reference in Markings 

which in this study will be set as an example of mysticism in Hammarskjöld´s thinking. Not 

so associated to Hammarskjöld is the philosopher Axel Hägerström, though he will be an 

example of influences of modern thinking in Markings. To achieve a more specific view 

about how mysticism and modernity is converging and diverging in Markings, three subjects 

are more deeply discussed. These subjects are Jesus, Man and Metaphysics. In the matter of 

Jesus Hammarskjöld, Hägerström and Eckhart is sharing a lot of common understandings. 

When it comes to Man it is more complex diverging views between them all. Considering the 

Metaphysics, Hammarskjöld´s and Eckhart´s view is diverging fundamentally from 

Hägerström´s. The result of this essay is leading to a discussion about some questions this 

research has indicated and is setting focus on the meaning as an ontological resource, some 

problems with negative theology and Schweitzer´s ethics. 

Keyword: mysticism, modernity, Markings, Dag Hammarskjöld, metaphysics, Jesus, man, 

ethics, negative theology.  
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Kapitel 1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag har genom åren ständigt återkommit till Dag Hammarskjölds Vägmärken som en slags 

Tranströmersk blind ledstång i livet. Hans livstydning och idéer om det som är inom och 

bortom har varit och förblivit en viktig samtalspart på min livsvandring. Trots Vägmärkens 

kristet-mystika tankar karaktäriseras ändå Vägmärken av ett slags a-religiöst språk. De 

andliga erfarenheterna söker formuleringar hämtade från naturens katedral och vardags- och 

arbetslivets hårda krav. I detta a-religiösa språk ligger samtidigt ett av dess unikum och stora 

förtjänster. Genom undvikandet av de traditionella och belastade bilderna öppnar 

Hammarskjöld för att en insikt kan nås, ”i vilken Gud är”, som han själv uttrycker det.
1
 

Hammarskjöld har förmågan att attrahera människor från många olika sammanhang och 

livsåskådningar. Och det är Hammarskjölds breda förankring och djupa insikter som gör att 

han på ett särskilt sätt är intressant för mig att studera. Man kan på goda grunder anta att 

Hammarskjöld var rätt utrustad att föra trons talan under Hedeniusdebatten på 1950-talet, men 

han avstod av för oss okänd anledning. Maciej Zaremba anför i en artikel i Dagens Nyheter, 

att det inte torde ha varit svårt att avvisa Hedenius religionskritik eftersom Bibeln varken är 

en ”lagbok eller en samling fakta utan en metaforisk berättelse som måste tolkas som en dikt 

av Tomas Tranströmer”
2
 Zaremba inser samtidigt att det hade varit ett omöjligt anslag i den 

tidens kulturella klimat. Möjligtvis säger detta något också om Hammarskjölds frånvaro i 

debatten. Polariseringen mellan det allt mer sekulariserade och det alltjämt konfessionella 

Sverige innebar att den teologiska diskursen i Sverige ännu inte var utvecklad nog att gå i den 

riktning han börjat staka ut för egen del. Att i en sådan debatt hävda trons dubbla 

hemmahörigheter i både upplysningen och mystiken var att behöva strida mot två fronter. Inte 

ens världsfredsmäklaren ville åta sig det uppdraget.  

Mycket har hänt sedan dess. Sekulariseringen, inflytande från österländska tankeströmningar, 

teologins möte med processfilosofi och postmodernitet, har fört oss till en punkt där det idag 

är möjligt att närma oss den teologiska position och det dubbelseende som kännetecknade 

Hammarskjölds tros- och livåskådning. Tiden har kommit ikapp Dag Hammarskjöld. 

1.2 Syfte och problemställning 

Vägmärken ger uttryck för tankegångar från både modernitet och mystik, vilket förefaller vara 

                                                           
1
 Hammarskjöld, 1963, s. 68. 

2
 Maciej Zaremba i Dagens Nyheter, 1999, Lundborg, s. 9. 
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disparata uppfattningar om verkligheten författade av samma person i samma bok. De mystika 

texterna i Vägmärken har sedan boken gavs ut varit väl kända och refererar till ett antal olika 

mystika författare. De moderna frågeställningarna som influerat texterna är däremot inte så 

ofta anförda och mer svåråtkomliga i forskningsuppgiften. 

Denna uppsats syftar till att visa på hur uttryck för modernitet och mystik interagerar i 

Hammarskjölds Vägmärken. Vad som här avses med de tämligen breda begreppen modernitet 

och mystik kommer jag redogöra för mer i kapitlen 2 och 3. Modernitetens frågeställningar 

kommer i huvudsak att belysas med exempel från Axel Hägerströms metafysiskkritiska och 

värdenihilistiska teorier, vilka Hammarskjöld kom i kontakt med under ungdomsåren. 

Hammarskjöld har även uttryckt sig explicit positivt om Hägerströms betydelse för honom i 

livet. Vad gäller mystiken begränsar sig uppsatsen till Mäster Eckharts mystik eftersom han är 

mest frekvent förkommande och har en särställning bland andra mystiker i Vägmärken. 

Hägerström uppehåller sig även en del kring just Mäster Eckhart i hans religionsfilosofiska 

föreläsningar vilket ger ett intressant samband dem emellan. Andrew Thomas Kania lyfter 

fram denna påverkan i sin avhandling och pekar på att Hägerströms respekt för Mäster 

Eckhart inspirerade Hammarskjöld att börja studera Mäster Eckhart.
3
 

För att klarlägga och ge exempel på denna interaktion belyses tre teman i Vägmärken mer 

utförligt i uppsatsen. Dessa temata är Jesus, människan, samt metafysiken. Genom en kritisk 

granskning av dessa temata kommer de grundläggande skiljelinjerna och gemensamma 

uppfattningarna att blottläggas. 

De i min förförståelse till synes motstridiga åskådningar och uppfattningar som möts i 

Vägmärken leder alltså till frågan om hur denna dialektik och brottning kommer till uttryck i 

Vägmärken. Uppsatsen syftar således till att visa hur Hammarskjöld går sin egen väg och 

förenar modernitet och kristen mystik i sin bok Vägmärken. Uppsatsens problemställning blir 

därför att utreda på vilket sätt uttryck för modernitet och mystik i Hammarskjölds Vägmärken 

i olika grad divergerar och konvergerar vad gäller uppfattningen om Jesus, människan och 

metafysiken. 

Problemställningen innebär därmed att följande frågor måste besvaras: 

1. Vad kännetecknar Hägerströms stränga metafysikkritik? 

2. Vad kännetecknar Mäster Eckharts mystik?  

                                                           
3
 Kania, s. 116-117. 
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3. Vad är karaktäristiskt för Hammarskjölds moderna perspektiv i Vägmärken genom 

dialogen med Hägerströms metafysikkritik?  

4. På vilket sätt genljuder Mäster Eckharts mystik i Vägmärken? 

1.3 Primärmaterial  

I detta avsnitt kommer jag redovisa några fakta i Hammarskjölds och familjens liv för att sätta 

hans liv i en historisk kontext. Jag utgår från sammanfattningen i Mats Svegfors bok.
4
 Jag 

kommer även redogöra kort för boken Vägmärken i syfte att något bekanta sig med 

materialet. 

1.3.1 En kort biografi  

Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping 29 juli 1905. Hans föräldrar hette Agnes och Hjalmar 

och Hammarskjölds syskon hette Bo, Åke och Sten. 1907 flyttade familjen till Uppsala i 

samband med Hjalmars utnämning till Landshövding. Hjalmar Hammarskjöld var svensk 

statsminister under första världskriget. 1916 började Hammarskjöld vid Uppsala högre 

allmänna läroverk där han tog studentexamen 1923. Efter en filosofie kandidatexamen 1925 

tog Hammarskjöld en filosofie licentiatexamen i nationalekonomi, juris kandidatexamen, samt 

disputerade 1933 i nationalekonomi om konjunkturspridningen. Åren efter studierna innehade 

Hammarskjöld olika förtroendeuppdrag som sekreterare i Riksbanken, stadssekreterare i 

Finansdepartementet, samt Riksbanksfullmäktiges ordförande. Hammarskjöld var svensk 

delegat i OECD mellan åren 1948-53, samt blev 1949 utsedd till kabinettsekreterare i UD. 

1951 blev Hammarskjöld utsedd till konsultativt stadsråd vilket var den tjänst han lämnade 

när han 1953 blev vald till generalsekreterare för FN. 1954 valdes Hammarskjöld in i Svenska 

Akademien där han efterträdde sin far på stol 17. Den 18 september 1961 omkom 

Hammarskjöld i en flygolycka i Ndola i nuvarande Zambia på ett medlingsuppdrag för FN. 

Hammarskjöld erhöll Nobels fredspris postumt samma år 1961. 1963 gavs den första 

tryckningen av Vägmärken ut på Bonniers förlag. 

1.3.2 Vägmärken 

Efter Hammarskjölds död hittades 165 lösa maskinskrivna sidor ordnade i kronologisk 

ordning i en pärm i hans våning i New York. Sidorna är av samma storlek men färgen varierar 

från vitt till gulnat papper, vilket visar att de är skriva under olika tider.  

                                                           
4
 Svegfors, s. 329-332. 
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I manuskriptet låg ett odaterat brev till kabinettsekreterare Leif Belfrage i UD där 

Hammarskjöld skriver:  

Käre Leif, 

Kanske minns du att jag en gång berättade för dig att jag trots allt förde en sorts dagbok som jag ville att du 

en gång skulle ta hand om. Här är den. 

Den påbörjades utan tanke på att någon skulle se den. Med mina senare öden, med allt som skrivits och sagts 

om mig har läget förändrats. Anteckningarna ger den enda riktiga ’profile’ som kan tecknas. Och därför har 

jag under senare år räknat med publicitet, ehuru jag fortsatt skriva för mig själv och icke för publik. 

Om du finner dem förtjänta att tryckas har du rätt att göra så – som en sorts ’vitbok’ rörande mina 

förhandlingar med mig själv – och Gud. Dag 
5
 

Vägmärken publicerades först på svenska 1963 men översattes senare till engelska av Leif 

Sjöberg och W.D. Auden och gavs ut 1965 i USA med titeln Markings. Boken väckte stor 

uppmärksamhet i USA och såldes i rekordupplagor världen över.
6
 Denna översättning har 

varit mycket omdiskuterad och ifrågasatts både för dess teologiska omtolkningar, men också 

för titelns förenklande av en djup medveten mystik idé hos Hammarskjöld.  

…Auden and Sjöberg, who have in the final analysis, ’secularized’ Hammarskjöld´s meaning for hundreds of 

millions of English speakers. Had Hammarskjöld in short, wished to call his work, Markings he would have 

used the Swedish, Märken.
7
 

Vägmärken består av cirka 600 vägmärken allt från en mening med fyra ord till en och en 

halv sida.
8
 Materialet är till största delen skrivet på prosa men där finns både dikter, böner, 

samt även 111 japanska haikudikter. I Vägmärken återfinns många citat varav de flesta inte 

har någon angivelse om varifrån de är hämtade. 

En enkel analys av hur många gånger vissa centrala ord med dess olika böjningar används i 

Vägmärken visar följande. Ordet ”Gud” används 96 gånger, ”livet” 88 gånger, ”död” 50 

gånger, ”tro” 43 gånger, ”ensam” 39 gånger, ”offer” 38 gånger, ”kärlek” 22 gånger, ”stillhet” 

19 gånger och ”Jesus” 3 gånger. Detta säger inget om hur frekvent temat som ordet härleds till 

förekommer i Vägmärken, däremot frekvensen av vissa ord hos Hammarskjöld. 

                                                           
5
 Hammarskjöld, 1963, s. 1. 

6
 Van Dusen, s. 43. 

7
 Kania, s. 30. 

8
 Van Dusen, s. 38. 



9 
 

Hammarskjöld var väl bevandrad med olika litteratur från stora delar av världen och läste ofta 

böckerna på dess originalspråk, vilket hans bibliotek avslöjar. Där återfinns litteratur på 

danska, engelska, tyska, franska, italienska och spanska.
9
 

De svenska författare som går att spåra i Vägmärken är Erik Blomberg, Karin Boye, Vilhelm 

Ekelund, Gunnar Ekelöf, Frans Michael Franzén, Gustaf Fröding, Erik Gustaf Geijer, Verner 

von Heidenstam, Erik Axel Karlfeldt, Erik Lindegren, Bertil Malmberg och Birger Sjöberg.
10

 

De utländska författarna som skymtar i Vägmärken är Djuna Barnes, Paul Claudel, Jean 

Cocteau, Joseph Conrad, Paul La Cour, T. S Eliot, Hans Fallada, William Faulkner, Johann 

Goethe, F Hermann Hesse, Friedrich Hölderlin, Henrik Ibsen, T. E Lawrence, André Malraux, 

Herman Melville, Eugene O’Neill, Saint-John Perse, Jalal ad-Din Rumi och Sofokles.
11

 

Utöver dessa författare återfinns implicit och explicit hänvisningar till författare och tänkare 

som inspirerat Hammarskjöld. Bland dessa kan nämnas Henri Bergson, Thomas Browne, 

Martin Buber, Tao Te Ching, Mäster Eckhart, Bertil Ekman, Evangelierna, Immanuel Kant, 

Thomas a Kempis, Johannes av Korset, Carl von Linné, Blaise Pascal, Ezra Pound, Psaltaren 

Albert Schweitzer och Tsze Sze.
12

 

Raden ”Snart stundar natten” från Psalm 119 (psalm 157 i Svenska psalmboken 1986) citeras 

varje år från 1951 till 1954. Vidare citeras hela den sista versen på nyårsafton 1950.  

I Kungliga biblioteket finns en bokförteckning på 65 sidor och i biblioteket i Backåkra en 

förteckning på 34 sidor på böcker som fanns i Hammarskjölds ägo vid hans död. Ungefär 

hälften av dessa utgörs av skönlitteratur.
13

 Denna korta sammanställning visar på 

Hammarskjöld intresse för och kunskap om världslitteraturen. Inspirationskällorna i 

Vägmärken uppvisar en anmärkningsvärd bredd i skönlitterär, filosofisk och religiös litteratur. 

1.4 Avgränsningar, material och forskningsöversikt 

Uppsatsen kommer inte bearbeta Hammarskjölds uppväxt, arbete, intressen och privatliv. Jag 

kommer därmed i huvudsak inte heller redovisa material från brevkorrespondens, tal och olika 

slag av publikationer av Hammarskjöld. Det som framför allt står i centrum i detta arbete är 

de tankar och idéer som formulerats av Hammarskjöld i Vägmärken. Jag ställer i uppsatsen 

                                                           
9
 Kania, s. 148. 

10
 Lindholm, s. 88. 

11
 Lindholm, s. 89. 

12
 Lindholm, (de olika referenserna omnämns på olika sidor i hela boken.) 

13
 Lindholm, s. 88. 
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inte upp de citerade vägmärken exakt som de är uppställda i Vägmärken, för att förhålla mig 

något mer ekonomiskt till textmassan. Förutom Vägmärken kommer jag referera till 

Hammarskjölds berömda tal i Edward R. Murrow`s radioprogram ”This I Believe” 1953, 

eftersom Hammarskjöld där uttalar sig om sin kristna tro.
14

 

Materialet av och om Hammarskjöld är ytterst omfattande och kan inte behandlas utförligt 

inom ramen för detta avsnitt. I den sammanställning som Dag Hammarskjöldbiblioteket och 

Dag Hammarskjöldstiftelsen gav ut 2011 med anledning av högtidlighållandet av årsdagen av 

hans död, redovisas 63 publikationer av Hammarskjöld och 181 publikationer om honom.
15

 

Forskningsöversikten nedan visar ett urval av det material som har bärighet på uppsatsens 

problemställning och delas här in i tre områden.  

Det första området är de böcker av icke-biografisk karaktär som kom ut en tid efter 

publicerandet av Vägmärken. Det är framför allt Dag Hammarskjölds andliga väg, 1964 av 

Sven Stolpe, Kristusmeditationer i Dag Hammarskjölds Vägmärken, 1966 av Hjalmar 

Sundén, Dag Hammarskjöld – Stadsmannen och hans tro 1967 av Henry P van Dusen, samt 

Dag Hammarskjölds vitbok, 1970 av Gustaf Aulén. Böckerna tar fasta på Hammarskjölds 

kristna tro och mystika intresse. När chocken väl hade lagts sig över att Hammarskjöld var 

kristen och mystiker var behovet att bearbeta detta stort vilket just dessa böcker visar på. 

Stolpe problematiserar avsaknaden av de särskilda kristna symbolerna i Vägmärken och 

kommer därmed nära problemställningen i denna uppsats. Sundén, van Dusen och Aulén 

träder upp till försvar av Hammarskjölds kristna tro i Vägmärken. Sundén ser som sin 

särskilda uppgift att vederlägga kritiken om en Kristusidentifikation hos Hammarskjöld vilket 

enligt honom handlar om en Kristusimitation.
16

 Ingen av böckerna ovan aktualiserar dock 

frågan om frågeställningar från modernitet i Vägmärken.  

Det andra området är böcker som tar upp Hammarskjölds liv och gärning men som även 

behandlar de mystika inslagen i hans tro. Det är Dag Hammarskjöld, Den förste moderne 

svensken, 2005 av Mats Svegfors , Huvudlinjer i Dag Hammarskjölds Vägmärken, 2006 av 

Rolf H. Lindholm, Den unge Dag Hammarskjölds inre värld, 1998 av Karl E. Birnbaum, Dag 

Hammarskjöld – En vilja bortom stigarna, 2006 av Anders Lundahl. Svegfors bok har ett 

brett anslag och gör en komprimerad sammanfattning av Hammarskjölds liv och tro. I hans 

bok planterar han tanken på modernitetens påverkan, explicit genom hänvisningen till 

                                                           
14

 Appendix, This I Believe. 
15

 Dag Hammarskjöld Literature, 2011. 
16

 Sundén, s. 63. 
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Hägerström, men även genom titeln som för tankarna åt det hållet. Men Svegfors bok syftar 

inte till att närmare redogöra för förhållandet mellan mystik och modernitet i Vägmärken. 

Lindholms bok redogör i huvudsak för teman och inspirationskällor i Vägmärken men där 

saknas hänvisning till modernitetens förekomst i Vägmärken. Birnbaum fördjupar sig i den 

unge Hammarskjölds inre värld utifrån brev till bland annat vännerna Jan Waldenström och 

Rutger Moll. Lundahls bok visar på Hammarskölds inspiration av Hägerström och poeten 

Bertil Ekman. Här finns en viss likhet med uppsatsen i exemplet Hägerström, men syftet med 

Lundals bok är att visa på Hägerströms och Ekmans inspiration för Hammarskjöld och inte att 

diskutera moderniteten och mystikens interaktion i Vägmärken. 

Det tredje området är en mer omfattande forskning som presenterats i böckerna: The Art of 

Love. A Study of Dag Dag Hammarskjöld`s Mystical Theology, 2000 av Andrew Thomas 

Kania, Courage of Faith. Dag Hammarskjöld´s Way in Quest of Negotiated Peace, 

Reconciliation and Meaning 2007 av Paul R. Nelson, Dag Hammarskjöld`s interpretation of 

the Bible, 2010 av Jos Huls, Dag Hammarskjöld: An International Civil Servant Uniting 

Mystics and Realistic Diplomatic Engagement 2010 av Jodok Troy, samt Dag Hammarskjöld. 

A Life, 2013 av Roger Lipsey. Även om det här finns beröringspunkter till denna uppsats inte 

minst i Kanias forskning om influenserna från mystik, poesi och etik, samt Nelsons 

avhandling om den existentiella-ontologiska dimensionen i Vägmärken och dess 

implikationer på etiska värderingar i en sekulariserad tid, är inte interaktionen mellan mystik 

och modernitet i Hammarskjölds Vägmärken fokus i någon av böckerna. 

Forskningsöversikten ger alltså vid handen att det saknas forskning med utgångspunkt i 

problemställningen för denna uppsats. Några författare har som jag visat berört modernitet, 

mystik och kristen tro men har gjort andra distinktioner utifrån andra frågeställningar. Detta 

visar på att det finns en allmänt återkommande uppfattning om komplexiteten i 

Hammarskjölds tro och liv. Ingen forskare eller författare har däremot diskuterat förhållandet 

mellan modernitet och mystik i Vägmärken på det sätt som jag här avser att göra. 

1.5 Metod, tolkning och disposition 

Då materialet i Vägmärken är en sorts dagboksanteckningar av andlig karaktär,
17

 samt att 

dessa rent litterärt är att betrakta som poesi med inspiration från kristen mystik, är det extra 

väsentligt att klargöra hur jag ämnar ta mig an forskningsuppgiften. Anteckningarna i 

Vägmärken var under en lång tid avsedda för Hammarskjöld själv och inte för någon annan 

                                                           
17

 Kania, s. 25. 
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läsare. Att tankar om en eventuell framtida utgivning börjar växa fram inom Hammarskjöld 

innebär rimligtvis att han kom att bearbeta sina vägmärken till den form som föreligger idag. 

Det innebär vidare att vägmärkena av mer privat karaktär, med tiden kom att prövas mot 

konsekvenserna av en framtida publicitet. Att Vägmärken trots detta innehåller texter som 

knappast är skönmålande av hans karaktär, ger stöd åt tanken att de redaktionella ingreppen i 

huvudsak varit av litterär art. 

Den första förutsättningen i forskningsuppgiften innebär därför att jag har att förhålla mig till 

textens dubbla adressatsnivåer. Dels den privata med Hammarskjöld själv som primär 

adressat. Dels den andra som är acceptansen av en eventuell sekundär och allmän läsekrets. 

Denna andra adressatsnivå kan bland annat ha relevans vid en forskningsuppgift där den 

historisk-politiska kontexten är fokus för frågeställningen, vilket inte är syftet med denna 

uppsats. Kania diskuterar i sin avhandling huruvida det egentligen var möjligt för 

Hammarskjöld att fortsätta skriva för sig själv utan att ta i beaktning denna andra publika 

adressatsnivå men konstaterar att: ”this audience would only be allowed to exist, when and 

were Hammarskjöld thought it would be safe to do so – after his death”
18

 Hammarskjöld såg 

till att hålla dagboken hemlig till dess han inte behövde möta sin publik.  

I min forskningsuppgift kommer jag i huvudsak förhålla mig till textens första nivå, eftersom 

Vägmärken i dess helhet beskrivs vara Hammarskjölds förhandlingar med sig själv och Gud. 

Det betyder att jag uppfattar att hans anteckningar inte har ett primärt syfte att förmedla ett 

budskap som andra läsare ska förstå och relatera till. Vägmärkens huvudsakliga ärende är av 

självterapeutisk art och man kan se det som att Hammarskjöld tillät andra läsare att snegla lite 

grand över axeln när han författade sina texter. 

Den andra förutsättningen är själva källmaterialet och karaktären av texten i sig. Poetiska 

texter måste behandlas utifrån det som är just poesins förutsättningar och krav på 

mångtydighet. Eftersom Vägmärkens litterära form består av lyrik och till viss del prosa med 

inspiration från bland annat kristen mystik, är det viktigt att slå vakt om textens autonomi. Det 

måste därför göras klart att det inte är möjligt att komma fram till vilken intention 

Hammarskjöld avsåg att uttrycka i de olika vägmärkena. Att försöka ge sig på uppgiften att 

tolka någon annans intentioner är att försöka vara denna någon eftersom förståelsen av någon 

annans text aldrig är rent och blottbart för oss. Vi bär vår egen förförståelse med oss som ett 
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raster i tolkningen av en annan författares material. Varje ny tolkning kommer alltid föra in ett 

nytt inslag i materialet som säger något om tolkarens egen kontext och livsåsskådning.  

Det är oundvikligt att läsa in värden, problemställningar och kunskap från samtiden och 

forskarens egen livserfarenhet vid tolkningen av andras texter. Det är på samma sätt en svår 

uppgift att föreställa sig vilken kunskap, vilka frågor som inte var aktuella under en tidsepok 

som en viss studie avser. När Mäster Eckhart verkade var frågan om Guds existens en icke-

fråga eftersom Guds existens var självklar i folktron, medan Hägerström verkade i en tid då 

upplysningsfilosofier hade börjat vända upp och ner på världsbilder och kunskapsteorier. Den 

hermeneutiska uppgiften i denna uppsats blir därför att med denna medvetenhet ge sig in i 

förståelsens spiral och i den kreativa processen förhålla sig självkritiskt granskande till den 

egna interaktionen med materialet. I den växelverkan som uppstår mellan min förförståelse, 

mina frågor till texten och textens svar fördjupas bilden, vilket leder till att nya frågor ställs 

kring enskilda begrepp i texterna och Vägmärken som helhet.
19

 

Det betyder att den metod jag kommer använda är dels komparativ textanalys i vilken jag 

jämför Hägerströms och Mäster Eckharts tankar med Hammarskjölds tankar som de kommer 

till uttryck framför allt i Vägmärken, samt analyserar och diskuterar i vilken grad och på 

vilket sätt de uppvisar samstämmighet eller motstridighet med materialet i Vägmärken. Jag 

kommer även använda mig av en så kallad närläsning där jag mer sätter texten i Vägmärken i 

centrum än Hammarskjölds eventuella intentioner. Det vill säga att med en strävan att värna 

textmaterialets autonomi, samt av hänsyn till Hammarskjölds primära privata ärende, låta 

kunskapen om moderniteten hos Hägerström och mystiken hos Mäster Eckharts interagera 

med Vägmärken så att det kan bli föremål för en i sammanhanget relevant diskussion.  

Genom ett noggrant urval av vägmärken utifrån en försiktighetsprincip där Hägerströms och 

Mäster Eckharts inverkan i rimligt hög grad kan spåras, skall jag minimera risken för en 

överläsning av Hägerström och Mäster Eckhart i materialet. I de fall vägmärkena endast ger 

en fragmentarisk bild av de svar jag söker låter jag andra vägmärken och boken i dess helhet 

ge en mer heltäckande beskrivning i enlighet med kontextkriteriet som Carl-Henric Grenholm 

diskuterar i sin metodbok. Strukturanalysen sätter in svårbegripliga begrepp och vägmärken i 

den kontext de befinner sig i och skapar en bättre förståelse av dem i texten som föreligger.
20
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De tre teman som jag reflekterar kring i uppsatsen är Jesus, människan och metafysiken. De är 

valda för att de i olika grad utgör det ontologiska landskap, vilket Hägerström, Mäster Eckhart 

och Hammarskjöld ger sig ut på vandring i. Jesusgestalten är konstituerande för kristen tro, 

vilken både Hammarskjöld och Mäster Eckhart bekände sig till. Men vare sig förståelsen av 

Jesusgestalten eller kristen tro är på något sätt entydiga. Hägerström var djupt fascinerad av 

Jesusgestalten och samtidigt orubblig i sin ateistiska åskådning.  

I många tros- och livsåskådningar beskrivs och förstås förbindelselänken mellan den fysiska 

och den metafysiska världen genom dess antropologiska föreställningar. Människan befinner 

sig i ett universum som i varierande grad uppfattas vara tomt utan ett absolut verifierbart 

innehåll eller inrymmer något slags metafysiskt subjekt som interagerar med människan i 

världen. Människosynerna divergerar beroende på uppfattningen om människans plats i det 

ontologiska schemat. Därför är temat om människan relevant i denna uppsats. 

Metafysik är ett oundvikligt tema eftersom jag har valt Hägerström som exempel på tänkande 

präglat av modernitet, och hans diskurs kännetecknas otvetydigt av kampen mot all form av 

metafysisk sammanblandning i verkligheten. Det skulle vara missvisande att lägga ordet 

ontologi i hans mun eftersom han vad jag förstår överhuvudtaget inte använder begreppet 

ontologi. I både Mäster Eckharts och Hammarskjölds uppfattningar ligger tron på en 

metafysisk immateriell verklighet som benämns Gud, Gudomen eller med många andra ord. 

Temat metafysik är därför särskilt intressant ämne att studera i denna uppsats. 

Med utgångspunkt från dessa tre temata har jag riktat sökarljuset på spår av Hägerströms 

metafysikkritiska modernitetsprojekt och Mäster Eckharts kristna mystik i Hammarskjölds 

Vägmärken. Efter en kort introduktion till Hammarskjöld och Vägmärken kommer jag 

redogöra för de stora dragen i Hägerströms filosofi som kan vara av intresse för uppgiften i 

denna uppsats. Efter det redogör jag för de delar av Mäster Eckharts mystika teologi som har 

relevans för arbetet. 

Efter denna deskriptiva del tar jag med mig kunskapen om Hägerstöms teorier och Mäster 

Eckharts teologi och går till själva huvudmaterialet för att genomlysa den eventuella influens 

de båda uppvisar i Vägmärken. Denna influens kommer jag beskriva i termer av divergens 

och konvergens, beroende på vilken grad av samstämmighet man på rimliga grunder kan 

extrahera ur materialet. Vad gäller analysen av Hägerströms teorier utgår jag ifrån hans 

undervisning i böckerna Religionsfilosofi, samt Jesus- En karaktärsanalys. Som ett ljus på 

min stig under vandringen låter jag även Ernst Cassirers utmärkta studie om Hägerström 
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ledsaga mig i läsningen. Mäster Eckharts teologi analyserar jag främst utifrån hans 

undervisning i Predikningar 1. För en djupare förståelse av hans tankar tar jag stöd hos Erwin 

Bischofbergers tolkning i Mäster Eckharts andliga undervisning.   

Sist i uppsatsen sammanfattar jag uppsatsens resultat och redogör för hur uppfattningar från 

modernitet och mystik utövar ett inflytande över Hammarskjölds tros- och livsåskådning i 

Vägmärken. Kapitlet avslutas med några diskussionsfält som arbetet med uppsatsen gett 

upphov till, samt pekar ut ett nytt forskningsområde som studien visat behov av. 

Här måste jag kort stanna till inför det faktum att uppsatsen tar fasta på två personers 

betydande influenser i Vägmärken varav den ena, Mäster Eckhart levde 600 år tidigare än den 

andre, Hägerström, som ju var samtida med Hammarskjöld. Hammarskjöld växte upp i ett 

samhälle där modernitetens idéer präglade utvecklingen mot industrialisering, urbanisering, 

demokratisering och sekularisering. Uppsalafilosofins kritik, med Hägerström i spetsen, av 

metafysiken och subjektivismen innebar en radikal omvärdering av epistemologiska 

grundantaganden. Sålunda när Hammarskjöld studerar Mäster Eckhart är det viktigt att vara 

medveten om att också han är färgad av sin samtids kritiska läsning av mystikerna och 

ifrågasättande av metafysiska uppfattningar. Att han brottas med trons förnuftsfrågor 

bekräftas ju också i hans radiotal.   

Kania formulerar det jag här har uppmärksammat som eventuella implikationer kring de 

divergerande historiska influenserna istället i termer av en medveten litterär pastisch hos 

Hammarskjöld. ”Hammarskjöld´s Vägmärken is a pastiche of one man´s life-long ambition to 

his childhood and the Mystical Theology he perceived to be intrinsic to his faith.”
21

 

Hammarskjöld visste väl hur han ville låta de medeltida mystikerna inspirera hans tros- och 

livsåskådning i en ny modern tid. 

Slutligen vill jag kort anföra släktskapet mellan det poetiska och det religiöst-mystika språket 

vilka sammansmälter på ett alldeles särskilt sätt i Vägmärken. Både det poetiska och det 

religiöst-mystika språket är symbolspråk för mänskliga föreställningar och erfarenheter men 

aldrig objektiva beskrivningar av verkligheten. Uppsatsens titel som är hämtad från ett 

vägmärke
22

 antyder i dess lekfullhet något om hans insikt i detta och vidgar vår horisont där 

känsla och förnuft på ett reciprokt sätt lånar sitt väsen till varandra. I hans förståelse är både 

känsla och förnuft, mystik och modernitet, verktyg för rätten bland människor. 
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Kapitel 2 Modernitet och Axel Hägerström 

Med exemplet Hägerström kommer jag i uppsatsen visa på modernitens inverkan på 

Hammarskjölds tros- och livåskådning i Vägmärken. I kapitlet redovisar jag de 

grundläggande idéerna i Hägerströms filosofi som har relevans för frågeställningarna.   

2.1 Modernitet  

Modernitet är ett vitt begrepp för en samhällsordning och tänkande som växer fram i 

växelverkan med upplysningstänkandet. Det bygger på rationella och vetenskapliga principer, 

individens rättigheter och demokratiska politiska system. Modernitet står för det innovativa, 

rörliga och individuella medan dess motsats som är tradition står för det statiska, platsbundna 

och kollektiva. 

[…]”modernitet”, ett mångfaldigt komplex av sociala, politiska, ekonomiska, kulturella och mentala 

omvandlingar i västvärlden från femtonhundratalet och framåt, vilka når sin höjdpunkt under arton- och 

nittonhundratalen. Den innefattar processer av industrialisering, urbanisering, rationalisering, byråkratisering, 

demokratisering, kapitalismens uppkomst, individualismens utbredning, bejakandet av förnuft och vetenskap 

och många andra processer[…]
23

  

Med förnuftets hjälp skulle världen avförtrollas och de traditionella och feodala strukturerna 

upphävas för att människan därigenom skulle lämna medeltidens mörker bakom sig.
24

 

Oscar Engdahl och Bengt Larsson diskuterar i boken Sociologiska perspektiv, Zygmunt 

Baumans kritik av den alltför schematiserade indelningen mellan förmodern, modern och 

postmodern värld, varför han använder termen ”flytande modernitet” istället. 

”Postmoderniteten är enligt Bauman främst en negativ beteckning. Den beskriver 

”moderniteten minus dess illusioner”.”
25

   

Mattias Martinson problematiserar i boken Negativ Teologi den moderna strategin som ”säljer 

ut allting av värde i en omfattande existentiell resignation”
26

 därför att den i linje med 

Wittgenstein avskrivit det meningsfulla i ett språk som försöker överskrida världen. Den 

moderna diskursen sitter fast i det binära tänkande av sant och falskt, av antingen/eller och 

måste frigöras från denna dualism för att åter kunna tala igen, om än med ett starkt dämpat 

anspråk.
27

 Martinson kritiserar den negativa teologins gester för att den drivs av samma 
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affirmativa grundhållning i såväl förmodern, modern och postmodern filosofi och teologi,
28

 

eftersom förnuftet är listigt och tenderar att expropriera det tänkande subjektets 

förnuftskritik.
29

 Lösningen ligger möjligtvis enligt Martinsson, i en radikal teologisk öppenhet 

där rörelsen drivs utifrån en negativ dialektik som ständigt måste avbrytas för att inte drabbas 

av hybris. ”Den ontologiska bestämningen måste hela tiden och till varje pris skjutas upp.”
30

 

En självmedveten teologi idag tar förvisso hjälp av den negativa teologin men kan inte 

rationellt planläggas av risk att bli offer för förnuftets list, utan måste med inspiration från den 

negativa dialektiken förhålla sig till det planlösa, ofrivilliga inslaget och det faktum att 

olikartade fenomen trots allt hänger ihop, ”genom att de inte riktigt hänger ihop.”
31

  

2.2 Axel Hägerström och Dag Hammarskjöld 

Axel Hägerström 1868-1939 är en av Sveriges mest erkända filosofer och förgrundsgestalt i 

den så kallade Uppsalafilosofin. Hägerström förväntades gå i sin fars och farsfars fotspår och 

bli präst och avlade därför en teologisk-filosofisk examen 1887 vid Uppsala universitet. Han 

lämnade teologin efter en personlig kris och tog en filosofie kandidatexamen med teoretisk 

och praktisk filosofi som huvudämnen. Mellan åren 1911 och 1933 innehade Hägerström 

professuren i praktisk filosofi i Uppsala. Hägerströms stora bidrag är inte minst inom 

kunskapsteorin och moral- och rättsfilosofin. Han har lämnat en ansenlig mängd manuskript 

efter sig varav omkring 3000 handskrivna sidor ännu inte är publicerade. 

Hammarskjöld läste praktisk filosofi för Hägerström hösten 1924 vilket kom att ha stor 

betydelse för hans utveckling,
32

 men även senare under juridikstudierna kom Hammarskjöld i 

kontakt med hans tankar. Under perioden mellan 1916 och 1930 då Hammarskjöld bodde i 

Uppsala höll Hägerström ett antal föreläsningsserier i religionsfilosofi, varav följande kan 

nämnas: ”Religion och sanning 1920; Metafysisk religiositet 1923; Religion och moral 1924; 

S.k. andliga religioner 1926; Religiösa föreställningar och känslor 1928; Magi och religion 

1929.”
33

 

Det förefaller rimligt att tänka sig att Hammarskjöld under studieåren följde Hägerströms 

religionsfilosofiska föreläsningar och debatterna de orsakade. Detta påstående får stöd av 

Stolpes kommentar i hans bok om Dag Hammarskjölds andliga väg. ”Vi planlade under 
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många promenader ett kristendomsförsvar, ett slags apologi mot den s.k. Uppsalafilosofien, 

som han hade studerat och tänkt igenom men icke fruktade”
34

 

I boken Courage of Faith citerar Nelson en brevväxling mellan Hammarskjölds bror Bo 

Hammarskjöld och Gustaf Aulén i vilken han ifrågasätter Auléns kategoriska varningar vad 

gäller Hammarskjölds nära relation till Hägerströms tankar. Bo Hammarskjöld skriver:”My 

brother Sten, being of course closer in age, knew Dag better during the Uppsala years than I 

did. He said once that Dag then was right strongly captured by the Hägerström thinking.”
35

 

Erik Lindegren relaterar i sitt installationstal i Svenska Akademien till Hammarskjölds dikt 

”Slottsbacken” som handlar om studenttiden i Uppsala. Lindegren uppmärksammar att ”inte 

ens Axel Hägerström”
36

 nämns, vilket säger en del om hans betydelse för Hammarskjöld. 

1958 skrev Hammarskjöld ett brev till Hägerströms dotter Margit Waller, i vilket han 

intygade Hägerströms betydelse för honom: ”Låt mig i detta sammanhang berätta för Eder att 

mötet med Axel Hägerström – som människa och forskare – inte endast var en av mina 

studieårs största upplevelser men behållit sin betydelse för mig genom åren”
37

 

I biblioteket på Backåkra finns ett par Hägerströmsband med bland annat Religionsfilosofi 

från 1949 och Filosofi och Vetenskap från 1957. Professor Charlie Dunbar Broad översatte 

några av Hägerströms arbeten och återfinns i samlingen ”Inquiries into the nature of Laws 

and Morals” från 1952, i vilken Waller har dedikerat följande till Hammarskjöld: ”Till Herr 

Generalsekreteraren Dag Hammarskjöld från Margit Waller f. Hägerström”
38

 

Svegfors skriver i boken Dag Hammarskjöld - Den förste moderne svensken: 

Intressant nog var Dag Hammarskjölds filosofilärare, trots sin vetenskapliga värdenihilism, en utpräglad 

moralist. Axel Hägerström satte osjälviskhet och sanningstrohet före allt annat. I sin förtjusande bok om sin 

far berättar Margit Waller om en man vars personliga och andliga utveckling inte så lite påminner om Dag 

Hammarskjölds.
39
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Det finns skäl som talar för att Hammarskjöld och Hägerström hade vissa personliga 

egenskaper gemensamt, vilket även kan ha bidragit till den sympati för Hägerström som bland 

annat Hammarskjölds brev till dottern Waller vittnar om. 

2.3 Modernitet hos Axel Hägerström 

Jag har i denna inledande deskriptiva del valt sex områden i Hägerströms filosofi som har 

relevans för uppgiften i denna uppsats. Den metafysikkritiska principen hos Hägerström är ett 

uttryck för resultatet av hans brottning med modernitens frågeställningar. Påpekas bör dock 

att begreppet modernitet inte är ekvivalent med Hägerströms antimetafysiska filosofi. 

2.3.1 Metafysikkritiken 

Den stränga metafysikkritiken formulerades i Hägerströms motto: ”Praeterea censeo 

metaphysicam esse delendam – för övrigt anser jag att metafysiken bör förintas”
40

 

Hägerström hävdade att det inte finns något absolut Vara. Det enda vara som existerar är 

grammatiska, språkliga utsagor om Varat, som när de analyseras visar sig vara ett ”intet” och 

inte ett ”något”. Konnotationen av ordet Gud står därför inte för något annat och mer än de tre 

bokstäverna i ordsammansättningen Gud. Metafysiska föreställningar rymmer inte något som 

helst verklighetsinnehåll utan måste förvisas till vidskeplighetens område. Det enda verkliga 

som existerar ingår i det rums-tidsliga sammanhang som sinnevärlden kan utforska.  

Det allvarliga misstaget är att känslor och viljor felaktigt sammanblandas med känslornas och 

viljornas föremål. Det vill säga att känslan av lust och lidande har en tendens att glida från 

förnimmelsen i kroppen till föreställningen om ett eget vara utanför förbindelsen med den 

psykofysiska organismen, kroppen. Hägerström ger ett exempel med tandvärk:  

Men se nu här: smärtan själv är omöjlig att betrakta som något verkligt för sig utan hänsyn till erfarenhet av 

densamma. Därför är också den värkande tanden själv i sin egenskap icke en yttre verklighet, som kan 

betraktas som förhanden utan hänsyn till den enhetliga upplevelse, som själva smärtkänslan är.
41

 

Att påstå att det finns något objektivt i tandvärken som existerar oberoende av förnimmelsen 

av smärtan, är en lika felaktig slutledning som att hävda existensen av en metafysisk 

verklighet på grund av sensationer som uppträder i den mänskliga kroppen. Martin Fries 

skriver i förordet till Religionsfilosofi att Hägerström vill påvisa att: ”idén om en andlig 

verklighet har sin orsak i en kontamination av känsla och föreställning.”
42

 Föreställningen om 
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en metafysisk verklighet är alltså ett resultat av en sammanblandning och en slags förorening 

av medvetandet som känslorna orsakat. Hägerström menar vidare att  

det finns en verklighet som är absolut oberoende av det tänkande subjektet; […] att vi inte kan betrakta den 

som en mängd tillfälliga empiriska fakta, utan att det finns något som till sitt eget begrepp är realt, det vill 

säga ”självnödvändigt”. Denna självnödvändighet kan inte grundas på ”fakta”, av vilket slag den än må vara; 

den måste gälla i sig själv, och därför kan det inte vara de empiriska vetenskapernas uppgift att behandla 

den.
43

 

Denna teori om ”självidentifikation” säkrar bara människans eget vetande om sig själv och 

kan inte utgöra en premiss för andra deduktiva slutsatser. 

2.3.2 Moralfilosofin 

Hägerström menade att det inte finns några objektiva moraliska värden och att tron på att 

sådana existerar orsakar farliga strider. En självauktoriserad moralisk åskådning som anser sig 

vara den enda rätta kommer alltid leda till fanatism.
44

 ”Frågan om en moralisk föreställning är 

sann eller falsk saknar all mening”
45

 enligt Hägerström. Värdeomdömen är därför bara 

relativa, meningslösa känslouttryck för subjektiva attityder. Vetenskapens uppgift är inte att 

fastställa rätt eller orätt. Nej vetenskapen ska utforska verkligheten och därför måste alla 

normativa element avlägsnas. Hägerström uttrycker det i sin installationsföreläsning på 

följande sätt: ”Moralvetenskapen kan icke vara en lära i moral, utan blott en lära om 

moralen.”
46

 

Vetenskapen kan endast betrakta och analysera värderingarna och dess framväxt hos 

människan. Det innebär enligt Hägerström att: ”Moralfilosofin såsom vetenskap är endast och 

allenast en vetenskap om de faktiska moraliska värderingarna i deras historiska växt, stödd på 

en psykologisk analys och ledd av kritiskt filosofiskt inträngande i här verksamma idéer.”
47

 

När människan försöker tillskriva värden en objektiv verklighet har hon gjort sig skyldig till 

en ”hypostasering som oundvikligen måste snärja in oss i den farofyllda och motsägelsefulla 

metafysiken på nytt.”
48
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Ett annat problem uppstår enligt Hägerström när man ersätter metafysikens Gud med en 

immanent grund i ”statsviljan” som ett slags ”dödlig gud”. Hägerström förkastar både den 

religiösa absolutismen och statsabsolutismen.
49

 

Hägerströms moralfilosofi innebar inte att han ansåg att moraliska regler var obefintliga, 

tvärtom var det självklart att det måste finnas moraliska regler för mänskligt handlande. I 

månadsskriften ”Om sociala vidskepelser” formulerar han 1913 ett slags positiv uppgift för 

moralfilosofin: ”Men vi behöver inga vidskepliga föreställningar för att foga våra strävanden 

in i ett större helt. Vi behöver blott leva oss in i vårt släktes djupaste syften för att skänka oss 

själva en uppgift, som höjer oss över den tyngsta av alla känslor, känslan av livets tomhet.”
50

 

2.3.3 Religionsfilosofin 

Trots att Hägerström höll ett stort antal föreläsningsserier i religionsfilosofi gav han aldrig ut 

något religionsfilosofiskt arbete. Hägerström sammanfattar dock sin religionsfilosofiska 

ståndpunkt i Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen från 1929 på följande sätt.  

Föreställningen om det gudomliga såsom en andlig verklighet vilar å ena sidan på traderade materialistiska 

föreställningar om ”andar” – såvitt man nämligen på allvar föreställer sig något vid ordet andlig verklighet – 

å den andra på egenartade religiösa känslor, som äro förknippade med föreställningen om ett objektivt 

existerande andeväsen och vilkas innehåll överföres på objektet. Härvid associera sig dessa känslor så fast 

med föreställningen att det ord, som uttrycker det objektivt tänkta andeväsende, tillika blir ett uttryck för våra 

känslor. Emellertid är innehållet i en känsla varken lokaliserat eller temporaliserat. Om man nu reflekterar 

över meningen hos ordet, som uttrycker det objektivt föreställda andeväsendet, så är det naturligt, att den som 

objektiv föreställda ”anden” bestämmes såsom höjd åtminstone över rummet. Känslan, vars innehåll till följd 

av bristen på lokalisering och temporalisering är det enda som kan betecknas såsom sant andligt, betraktas 

själv – precis som vid jagmedvetandet – såsom kunskap om en andlig verklighet. Så är fallet på ett extremt 

sätt i mysticismen. Överhuvud är allt som kallas andevetenskap – må den avse jaget, samhället, staten, 

moralen eller religionen – endast en intellektuell lek med känslouttryck, vilka man använder som om man 

därmed betecknade något verkligt. När man antar att en sådan vetenskap är möjlig, förutsätter man att 

känslan själv skulle kunna innesluta kunskap.
51

 

I denna sammanfattning av sin religionsfilosofiska uppfattning återkommer samma analys- 

och kunskapsteoretiska schema som vi finner i övrigt i hans metafysiska kunskapsteorier. 

Hägerström anger att magiskt tänkande, kraftföreställningar och språket som uttryck för en 

besjälning, härrör från den primitiva religionen i mänsklighetens historia och är orsak till att 

vidskepligheter envist biter sig kvar i människornas föreställningsvärld. Han avvisar 
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föreställningar om en gud som helig, rättfärdig, god och absolut i en diskurs han kallar för den 

andliga religionen. I den andliga religionen härrör betoningen på det andliga från ”den 

hellenistiska filosofins hela läggning.”,
52

 det vill säga, dualismen mellan sinnevärld och 

idévärld. Icke-varat och varat. 

2.3.4 Metafysisk religiositet 

Inom ämnet metafysisk religiositet betonar Hägerström två riktningar, dels mystiken och dels 

skolastiken. Hägerström lyfter på ett särskilt sätt fram Mäster Eckhart och den interaktionen 

han iakttar mellan mystik och skolastik i Mäster Eckharts lära. Han anser att det ”vid 

skiljandet mellan skolastik och mysticism endast är fråga om grader, icke om arter”.
53

 

Hägerström menar att i Mäster Eckharts lära existerar sanningen i känslan av salighet i själens 

förening med Gud. Förnuftet å sin sida kan förvisso forma bilder av Gud, som säger vad Gud 

inte är, men besitter inte någon sanning i egentlig mening. Dessa gudsbilder behövs dock för 

dem som är på väg mot föreningen med Gud. Hägerström sammanfattar det som att själen 

ständigt befinner sig i rörelse mellan känsla och förnuft. För att nå känslan behövs 

skolastikens förnuftsvägar. Efter den mystika upplevelsen med Gud är människan viss och 

blir så att säga på nytt en skolastiker, fast på en ny bas.  

2.3.5 Jesusgestalten 

I den postumt utgivna boken Jesus- En karaktärsanalys från 1968 som bygger på 

föreläsningsmanuskript från 1907, framgår Hägerströms kristologiska uppfattning om Jesu-

gestalten i evangelierna. Han anser att det framför allt är i de synoptiska evangelierna som det 

framträder en Jesusbild som inte är alltför påverkad av gnostiska och hellenistiska influenser, 

vilket kännetecknar Johannesevangeliet och Paulus skrifter. Av de synoptiska evangelierna är 

Markusevangeliet det evangelium där Jesus blir mest begriplig och enkel.  

Han är detta i det avseendet, att vi kunna med användandet av vår moderna känsloapparat omedelbart ställa 

honom framför oss. Vi förstå att han, med den och den kunskapsgraden, på grund av de och de känslorna, vid 

det och det tillfället måste ha handlat just så och icke annorlunda och att han framför allt måste framställa de 

och de buden. Med ett ord, vi se framför oss en verklig individ, vars hjärtslag vi kunna tydligt urskilja…
54

  

I Jesu övergivenhet på korset när han ropar: Min Gud varför har du övergivit mig? framträder 

det allmänmänskliga i kristendomen. I kärleken till de som led av bördor av olika slag, i hatet 

till de som missbrukade makten till förmån för sig själv, i avsaknade av ett  
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[…]töckenartat ideal ha vi ett kriterium för bildens äkthet. En verklig individ måste ha funnits bakom bilden; 

Jesus-gestalten lever alltför intensivt, på ett alltför individuellt sätt för att kunna vara uppdiktad.
55

  

I Hägerströms kristologi framträder ingen idealiserad hjälte, utan istället en känslomänniska 

med brister och inskränkningar som alla människor bär på. Jesus är för honom en psykologisk 

trovärdig gestalt som i kärlek identifierar sig med de fattiga som lever i utsatthet och 

utanförskap av olika slag. Men det är samtidigt en gestalt som lika energiskt hatar den rike 

med makt som utnyttjas för egen vinnings skull. Jesus var en människa av kött och blod som i 

självuppgivelsen för andra trodde sig vara viss om det stundande gudsrikets ankomst och 

saligheten hos hans himmelske Fader. Detta var naturligtvis inget annat än självbedrägeri 

enligt Hägerström. 

2.3.6 Odogmatisk moralisk religion 

I det sista avsnittet i Hägerströms föreläsningsserie ”Den kristna dogmatikens sanningsvärde” 

sammanfattar Hägerström sin moraluppfattning och livsåskådning. Han menar att det är 

möjligt att stå i en moralisk uppgift som uppehåller samhället och ser till släktets fortlevnad, 

men som bygger på sociala och sanna instinkter. Han förespråkar i sin avslutning en moralisk 

religiositet som är koherent med en materialistisk världsåskådning.
56

 Den moraliska instinkten 

kan bli så personifierad med en människa att hon kan uppleva denna instinkt i henne som en 

gemenskap av andlig karaktär. Detta innebär dock inte att Hägerström anser sig glida iväg i 

tanken. Han vidhåller att till:  

denna ”andligt döda” verklighet hör dock hennes egen känsla och vilja. Därmed har hon i sin hand 

möjligheten att själv, utan att därmed förfalska sanningen, leva i medvetandet om sig själv såsom ande – ej i 

objektiv mening utan som ett med den känsla, i vilken anden är given såsom det rent inre, vilket inre icke 

finns oberoende av hennes möjlighet att fatta sig stå i andlig gemenskap med andra personer – ej såsom 

bestående utanför henne utan som ägande tillvaro i hennes eget medkännande med dem.
57

  

Hägerström tycks därmed ha angett grunderna till en religion utan vare sig Gud eller absoluta 

värden. 
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Kapitel 3 Mystik och Mäster Eckhart 

Med exemplet Mäster Eckhart ämnar jag visa på en mystik inverkan på Hammarskjölds tros- 

och livsåskådning i Vägmärken. I kapitlet nedan kommer jag redovisa de grundläggande 

tankarna i Mäster Eckharts teologi som har relevans för frågeställningen i uppsatsen. 

3.1 Mystik 

Mystika erfarenheter förekommer i alla världsreligioner och står inte sällan i konflikt med den 

institutionaliserade religionen i vilken den uppkommit. Den personliga erfarenheten som en 

enhetsupplevelse i form av närvaro eller kraft hör till de mest centrala dragen i den mystiska 

erfarenheten och uppfattas som individualitetens upplösning. Den intellektuella aspekten av 

den mystiska erfarenheten är paradoxal eftersom mystiker ofta uttrycker att den mystiska 

erfarenheten är outsäglig, vilket leder till att mystiker som exempelvis Mäster Eckhart 

tenderar att tänja språkets gränser genom språkliga nybildningar. 

I Kanias avhandling om Hammarskjölds Vägmärken, The Art of Love, redogör han för 1400-

tals mystikern Jean Gersons mystika teologi och sammanfattar den i fyra delar. 1. Begäret 

efter enheten med Gud. 2. Kunskapen om mystika erfarenheter har företräde före systematisk 

teologi. 3. Den sanna mystikern måste tjäna mänskligheten. 4. De tre första delarna hålls 

samman under kärlekens baner.
58

 Gersons mystika teologi kan enligt Kania sammanfattas i 

ordet kärlek, eller varför inte: ”be the art of love or the science of loving?”
59

  

I boken Power, Gender and Christian Mysticism problematiserar Grace M. Jantzen själva 

iden om mystik som sådan och menar att det inte finns någon egentlig essens i begreppet 

mystik. I den kyrkliga traditionen var det inte bara de som uttryckt en upplevelse av en mystik 

obeskrivlig gudsnärvaro som betraktades som mystiker, utan även de som deltagit i en religiös 

initiationsrit och som därefter var ålagda att vara tysta om ritens innehåll.
60

 I den tidiga kristna 

teologin vävdes mystiken in i bibelsynen så att bibeln ansågs ha både en bokstavlig, historisk 

mening och en andlig, mystik innebörd.
61

 Jantzen argumenterar för att mystik som fenomen 

och begrepp har vuxit fram som en social konstruktion i termer av genus och makt.
62

 De 

medeltida mystikerna var ofta män som innehade de teologiska lärosätena i Europa. Mäster 

Eckhart är ett konkret exempel på just det. Kvinnor som inte hade den teologiska makten i 
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kyrkan blev ifrågasatta, dömda och avrättade som häxor på grund av deras mystika 

upplevelser.
63

 Jantzen reflekterar kring de mystika upplevelsernas särskilda karaktär och 

ifrågasätter att de skulle kunna auktoriseras till att utgöra en slags kunskap om Guds existens. 

Jantzen kritiserar uppfattningen att mystiken och religionen enbart skall hänföras till en privat 

sfär av människan eftersom det skulle innebära att mystiken och religionen helt skulle 

separeras från det politiska livet.
64

 

3.2 Mystik hos Mäster Eckhart 

Johannes Eckehart eller Mäster Eckhart, 1260-1327, var tysk teolog, filosof och mystiker som 

var inspirerad både av den aristoteliska thomismen och platonismen. Han inträdde i 

Dominikanorden vid 15 års ålder, studerade i Paris och Köln och 1302 förvärvade han 

magistergraden. 1303 valdes han till provinsialprior för ett 60-tal kloster och bodde i 

omgångar i Paris, Erfurt, Sorbonne och Strassburg. 1324 återvände Mäster Eckhart till 

dominikanernas högskola i Köln där han under de sista åren innehade ledningen för 

dominikanernas utbildningscentrum. 1326 drogs en teologisk granskningsprocess igång mot 

honom och han blev inkallad till påven i Avignon för att försvara sin undervisning. Mäster 

Eckhart avled troligtvis året 1327, innan processen ännu var avslutad. I domslutet från 1329 

förklarades 28 av Mäster Eckharts satser som heretiska. 

Mäster Eckharts latinska tredelade huvudverk Opus Tripartitum föreligger mest som en plan. 

I den tredje delen finns dock bibelexegetiska kommentarer, predikningar, föreläsningar, samt 

hans apologi. De latinska skrifterna är författade av honom själv.
65

 Mäster Eckharts tyska verk 

är mer omfattande och består av tre traktat och en predikosamling, varav 60 av dessa troligtvis 

kan tillskrivas honom. Ytterligare 90 predikningar kommer ur Mäster Eckharts undervisning 

och rymmer skriftliga referat av hans predikningar.
66

 

Kania hänvisar till Oliver Davies introduktion till Mäster Eckhart i, Selected Writings i vilken 

han sammanfattar Mäster Eckharts mystik i fem temata. 1. Enheten med Gud. Detta tema 

framställs enligt Davies i polemik mot kyrkans lära om treenigheten. Mäster Eckhart tycks 

vilja göra Guds:”’oneness’ prior to his ’threeness’”.
67

 2. Skapelsen är evig och en pågående 

process. 3. Det finns ett gudomligt element i varje människans själ som inte är skapat vilket 
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skiljer människan från resten av skapelsen. 4. Guds son födelse i varje människa. 5. Vikten av 

avskildhet för att kunna frigöra sig från begär och värdsliga ting.
68

  

3.2.1 Nydanare av språket 

Ett påvligt dekret som tvingade dominikanklostren att stå för den andliga ledningen också för 

kvinnorna, innebar att Mäster Eckhart kom att undervisa många kvinnor på modersmålet 

tyska istället för latin. Mäster Eckhart insats på det språkliga området i Tyskland anses som en 

av medeltidens stora kulturprestationer. ”Men eftersom det tyska språket ännu inte hade 

utvecklats så mycket så att det kunde tjäna som uttrycksinstrument för subtila mänskliga 

erfarenheter fick han själv skapa detta språk.”
69

 Mäster Eckhart upplever att skolastikens 

vetenskapliga språk inte räcker till för att uttrycka de mystika upplevelserna. Detta tvingar 

fram en nydaning av det religiösa språket hos Mäster Eckhart med paradoxala formuleringar 

som exempelvis: ”Den som hädar Gud prisar Gud”.
70

 En anhopning av ord radas upp för att 

beskriva den inre brännpunkt där gudsfödelsen äger rum.  

Det får namn som grund, den lilla gnistan, (Funkelin), ande, förnuft, eld, den lilla borden (Burgelin), brand, 

väsen, stugan, själens egentliga väsen eller vara (essentia animae), andens yttersta udd (apex mentis), osv 
71

  

Det mystika språket är enligt Mäster Eckhart per definition apofatisk eftersom Gud inte kan 

beskrivas i positiva termer.  

3.2.2 En enda verklighet 

I Mäster Eckharts verklighetsuppfattning finns det bara en verklighet, ett vara, vilket är Guds 

vara i skapelsen. Detta vara skänker Gud till det skapade som en ständigt flödande gåva som 

det skapade får ta emot. Det skapade uttrycks hos Mäster Eckharts som ett intet.  

Alla skapade varelser är ett rent intet. Jag säger ej att de är mindervärdiga eller överhuvudtaget någonting; de 

är ett rent intet. Det som inte har något vara är ett rent intet. Alla skapade varelser saknar ett vara, deras vara 

beror på Guds närvaro.
72

  

Människan är inget i sig själv och blir enligt denna uppfattning en beroendemottagare av och 

ett kärl för alla förutsättningar för utveckling och kreativitet.  

3.2.3 Ontologisk inkarnation 

Guds födelse i människan är ett av de signifikativa dragen i Mäster Eckharts teologi. Hos 
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honom betyder det att det historiska skeendet i inkarnationen får träda tillbaka för en mer 

ontologisk utgångspunkt med Sonens återkommande sändning i skapelsen från evighet till 

evighet. Gud föds i människans själ i ett ständigt här och nu hos den som är beredd att skala 

av sina så kallade ego-delar. Mäster Eckhart visar litet intresse för människans synd och 

skuld, vilket leder till att även det frälsningshistoriska perspektivet får en mer perifer 

betydelse i kristologin. Centralt för Mäster Eckhart är hans skapelseteologi som leder 

förutsättningarna bort från det individuella planet till det allmänmänskliga. ”Hos Mäster 

Eckhart gäller Guds födelse i varje människa, inkarnationen är snarare en ontologisk (dvs den 

gudomliga gnistan lyser i varje människas själsgrund) än en historisk kategori.”
73

  

Kristologin hos Mäster Eckhart har därmed fått en mer implicit karaktär än särskild 

accentuerad i hans undervisning. Kristi liv, död och uppståndelse och kyrkans framväxt är 

inga centrala delar i tron.  

Han ifrågasätter aldrig nödvändigheten av Jesus Kristus som medlare mellan Gud och människa. Han 

förnekar inte katekesens trosutsagor. Men han överskrider dem, han liksom hoppar över dem i en sorts 

okuvlig längtan, ohejdad iver och häftig brådska att helt omedelbart och utan mångfaldens skrankor finna 

vägen till ettheten i Gud där inga missförstånd längre skall och kan finnas.
74

  

Guds bild i människan är ofta fördold för henne men framträder likt konstnärens arbete med 

trä eller sten. ”Han tillför inte träet någonting, utan han avlägsnar och hyvlar bort det som är 

på ytan och tar bort anlöpningen, och då lyser det fram som låg förborgat därunder”
75

 Denna 

gudsbild som är uttrycket för gudsfödelsen i människan, kan inte förstöras. Även om 

människan saknar medvetande om det är det ändå intakt och reellt. ”Om en människa drabbas 

av allehanda tomt sken, lidande och klagoskrin, så förblir hon dock i Guds bild och denna bild 

i henne. Det sanna ljuset lyser i mörkret, även om man inte blir varse det.”
76

  

3.2.4 Gudom bortom Gud 

Mäster Eckhart skiljer mellan Gudomen, det fullkomligt annorlunda som man inte 

begreppsligt kan fatta, och Gud, Gudomens dynamiska aspekt där Gud framträder som en 

personlig makt. Guds särskilda egenskaper kan beskrivas som till exempel godhet och sanning 

men kan aldrig vara en beskrivning av Gudomen. Gudomen är bortom Guds egenskaper och 

uttrycks hos Mäster Eckhart som en Etthet. Detta uttryck är karaktäristiskt i den mystika 
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erfarenhetens språk för oviljan att särskilja och formulera sig i skolastiska termer med otaliga 

distinktioner. ”Ett med det som är ett, ett av det som är ett, ett i det som är ett och i det som är 

ett, ett enda evinnerligen.”
77

 

Gud är den handlande, relationella aspekten som framträder genom människans delaktighet i 

Guds treeniga liv. Gud är fattbar för människans förnuft och drar själen inåt för att därmed 

leda henne vidare till Gudomen. ”Förnuftet verkar alltid inåt”
78

 Intellektet är vägen till källan 

men väl där i Gudomen upphör intellektets möjligheter att förstå. Mäster Eckharts teologi är 

katafatiskt så länge han talar om Gud men när han ska benämna Gudomen måste han gå till 

den apofatiska teologin. Gudomen som icke-Gud. Gudomen som icke handlande. Gudomen 

som varat.  

Allt det som är i Gudomen är enheten, och därom kan man icke tala. Gud verkar, Gudomen verkar icke, den 

har heller ingenting att verka, i den är intet verk: den har aldrig sett ut efter någon handling. Gud och 

Gudomen är skilda genom handling och icke handling.
79

  

Gudsbilden hos Mäster Eckhart är därmed både monistisk i hans teologi om Gudomen och 

samtidigt trinitarisk i läran om Guds treeniga liv. Dock har Gudomens etthet ett tydligt 

företräde i Mäster Eckharts undervisning.  

3.2.5 Avskildhet 

Människan måste ständigt öva sig i att släppa sina ego-delar och ägo-delar för att i 

avskildheten kunna förnimma Gud som Gudomen. Mäster Eckhart betonar vikten av 

avskildhet för att förnuftet ska kunna gå inåt och där i gudsfödelsen uppleva föreningen med 

Gudomen. I avskildheten framträder människans identitet som mottagare av det gudomliga 

varat. Det framstår som en rörelse mellan den handlande aspekten i Gud och den icke 

handlande.  

Men jag prisar avskildheten framför all kärlek. För det första att det bästa som finns i kärleken är att den 

tvingar mig att älska Gud, medan avskildheten tvingar Gud att älska mig. Att jag tvingar Gud till mig är 

mycket större än att jag tvingar mig själv till Gud […] Att avskildhet tvingar Gud till mig bevisar jag 

därigenom, att varje ting gärna befinner sig på sitt av naturen givna, egna ställe. Men Guds naturliga ställe är 

                                                           
77

 Bischofberger, s. 53.  
78

 Eckhart, s. 59.  
79

 Eckhart, s. 94. 



29 
 

enhet och renhet, och dessa kommer från avskildheten. Därför måste Gud nödvändigt ge sig själv åt ett 

avskilt hjärta.
80

  

På samma sätt betonar Mäster Eckhart avskildheten före ödmjukheten, barmhärtigheten och 

alla dygder eftersom den är överlägsen i sin ädelhet. Avskildheten ger människan den största 

likheten med Gud eftersom Gud själv är avskild ur vilken Guds renhet kommer.  

Skall därför människan bli lik Gud, såvitt nu en skapad varelse kan uppnå likhet med Gud, måste det ske 

genom avskildhet. Den för sedan människan in i renheten och från renheten in i enheten och från enheten in i 

oföränderligheten, och dessa åstadkommer en likhet mellan Gud och människan.
81

  

För att nå avskildheten måste människan grunda sig på det Mäster Eckhart kallar intet. Det 

innebär att vara mottagaren av Guds flödande vara, att tömma sig på sitt eget innehåll för att 

ta emot Gudomens.  

Om jag vill skriva på en vaxtavla, måste det som förut står skrivet på vaxtavlan – även om det skrivna är 

aldrig så ädelt – till den grad förvilla mig att jag icke kan skriva på tavlan; men vill jag likväl skriva, måste 

jag först utplåna allt som står på tavlan […] Om Gud skall kunna skriva fullkomligt i mitt hjärta, måste på 

samma sätt allt som kan heta det ena eller det andra komma bort från detta hjärta – och på så sätt är det med 

det avskilda hjärtat.
82

  

Mäster Eckharts betoning på att människans vara och inte hennes göra är inte ett uttryck för 

ett ointresse för människans sociala engagemang. ”Görat följer av varat, det springer fram ur 

varats grund. Det som människan bör göra ger sig när hon är som hon skall vara”
83

 Mäster 

Eckhart varnar människan för att hänge sig åt sina andliga upplevelser och att hon
84

 likt 

Maria, till skillnad från Marta, riskerar att sitta fast i sina sköna innerlighetskänslor. 
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Kapitel 4 Jesus  

4.1 Inledning  

I följande kapitel kommer jag diskutera på vilket sätt tankar från Hägerströms modernitet och 

Mäster Eckharts mystik interagerar i Vägmärken vad gäller synen på Jesus. Jesusgestalten är 

central i Hägerströms och Hammarskjölds idévärldar och är en av grundstenarna i Mäster 

Eckharts teologi.  

4.2 Konvergerande drag Modernitet - Hammarskjöld 

I Hägerströms postumt utgivna bok Jesus- En karaktärsanalys skymtar hans fascination för 

Jesu person och uppgift, vilket jag tidigare har redovisat i kapitel 2.3.5.  Med anledning av 

Hägerströms strängt metafysiskkritiska uppfattning återfinns i teckningen av Jesusgestalten 

naturligt inga spår av en Messias eller gudamänniska som kommit till världen för att frälsa 

världen. Jesus var en vanlig människa som var styrd av sitt patos och sina olika emotioner. Att 

han hade och alltfort har stor betydelse för många människor, beror enligt Hägerström på att 

Jesus hade en alldeles särskild auktoritet och integritet som ingav honom en slags konungslig 

höghet i diskussionerna med sina motståndare.
85

 Det är rimligt att anta att Hägerström också i 

detta drevs av sitt sanningssökande i första hand och inte av en önskan att dekonstruera 

betydelsen av Jesu gudomliga identitet och roll i den kristna traditionen. Hägerströms dotter 

skriver: ” Liksom pappa alltid bevarade sin förståelse för den religiösa känslan hade han 

också livet igenom kvar sin vördnad för Kristusgestalten.”
86

  

I synen på Jesus som människa och inte gudamänniska, kommer jag nedan att redogöra för 

hur Hägerström kommer nära Hammarskjölds egen uppfattning. 

Vad gäller Hammarskjölds relation till den kristna trostraditionen har han själv vittnat om det 

i sitt radiotal från 1953. 

    Från vetenskapsmän och präster på min mors sida ärvde jag tron att i evangeliernas verkligt radikala 

mening alla människor var lika som Guds barn och skulle bemötas och behandlas av oss som våra herrar i 

Gudi. 

   Tron är ett sinnets och själens tillstånd. I den meningen kan vi förstå den spanske mystikern Juan de la 

Cruz: ”Tron är Guds förening med själen.” Religionens språk är en serie formler som tecknar en 

grundläggande andlig erfarenhet, som är tillgänglig för våra sinnen och som vi kan analysera med logikens 

verktyg. När jag slutligen nått så långt, fattade jag de trosföreställningar i vilka jag en gång fostrats – och 

vilka i själva verket givit mitt liv dess inriktning ännu medan mitt förnuft alltjämt ifrågasatte deras giltighet. – 
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såsom helt och hållet mina ena, godtagna av fri vilja. Jag anser att jag kan omfatta dessa övertygelser utan att 

kompromissa med de krav på intellektuell ärlighet som är själva nyckeln till själens mognad.  

   I Albert Schweitzers etik mötte mig två ideal som behärskat min barndoms värld i full samklang, anpassade 

till de krav dagens värld ställer. Hos honom uppbärs tjänandets ideal av människans inställning till nästan, 

sådan denna utvecklats i evangelierna, och samtidigt bär det självt upp denna inställning. I Albert 

Schweitzers arbete fann jag också nyckeln för nutidsmänniskan till evangeliernas värld.
87

 

I talet framgår att trosföreställningarna i hans religiösa uppväxt innebar en förnuftets 

brottningskamp för honom, men att han godtagit dem som sina egna utan att kompromissa 

med kravet på intellektuell ärlighet. Med Hägerström delar han uppfattningen att analysen av 

mänsklighetens behov måste utföras med förnuftet och logikens verktyg. I Albert Schweitzers 

arbete hittar Hammarskjöld den teologiska nyckeln för den moderna människan till 

evangeliernas värld vilket framträder i Schweitzers omdiskuterade bok Von Reimarus zu 

Wrede, från 1906. Schweitzers Jesus var ingen förklädd Gud utan en människa och broder, 

värd att efterfölja i sin nästankärlek.
88

 Schweitzers etiska ideal i Vördnad för livet 

harmoniserade till fullo med samtidens krav på intellektuell hederlighet för Hammarskjöld.
89

  

Herbert Connor diskuterar i Från Mose till Schweitzer Schweitzers beundran för 

upplysningstänkandet i kapitlet ”Rationalismen” i Schweitzers bok Kultur och etik. 

Hammarskjölds inspiration från Schweitzer i sitt tal och i sin tro framträder i följande citat 

från Schweitzer: ”Ända från min barndom…har jag varit av den övertygelsen, att all religiös 

sanning till sist skall bliva fattbar såsom för tänkandet nödvändig sanning.”
90

 Att både 

Hammarskjöld och Schweitzer var inspirerade av varandra framgår av korrespondens dem 

mellan efter att Hammarskjöld hade blivit utsedd till generalsekreterare för FN. De kom också 

att träffas i Europa och Schweitzer skrev i ett brev till van Dusen: ”that they had much in 

common, especially in the realm of ethics.”
91

 Den intellektuella brottning som Hammarskjöld 

allt sedan ungdomsåren stod i genom mötet med Hägerströms metafysikkritiska modernitet, 

får i Schweitzers etiska mystik sin lösning. 

I Vägmärken återfinns flera formuleringar som refererar till en tredelad gudsbild. Men det är 

inte en trinitarisk gudsbild i vilken Gud uttrycks som Fader, Son och Helige Ande, utan en 

gudsbild som luckrar upp relationerna i treenigheten och förskjuter soteriologin åt sidan.  
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Inför dig, fader, i rättfärdighet och ödmjukhet,  

med dig, broder, i trohet och mod, 

i dig, ande, i stillhet.
92

  

I den Hammarskjöldska gudsbilden behåller Gud sin höghet och renhet inför vilken 

människan står ödmjuk. Rent språkligt är Gud fortfarande ”fadern” men däremot inte 

”Fadern”, vilket ger utrymme för en mer porös och mindre pompös gudsbild. Hammarskjöld 

eftersträvar återkommande nya och icke traditionella gudsbilder i Vägmärken. I vägmärket 

ovan är Jesus brodern som människan skall efterfölja i trohet och mod men inte Sonen som 

frälsat Guds skapelse från synd och skuld. Brodern Jesus än människan och vännen som kan 

identifiera sig med människan och som människan kan identifiera sig med.
93

 

Väl förankrad i denna uppfattning använder inte heller Hammarskjöld benämningen Kristus 

på något ställe i Vägmärken, utan endast Jesus. Namnet Jesus förekommer som jag redovisat i 

kapitel 1 endast tre gånger i Vägmärken. Det förefaller vara ett medvetet och nedtonat sätt för 

Hammarskjöld att säga att han inte ser Jesus som Kristus den smorde och Guds enfödde Son, 

utan endast Jesus från Nasaret. En människa kort och gott.
94

 Anden i vägmärket ovan är den 

inneboende stillheten i människan
95

 som Hammarskjöld återkommande inspireras av i sina 

meditationer över människan och hennes djupaste väsen.  

I denna modifiering av skaparprincipen som dock alltfort benämns med det maskulina genuset 

fadern, samt i benämningen av Jesusgestalten som broder och inte Sonen, dekonstruerar 

Hammarskjöld det klassiska kristna credot Fader, Son och Ande. Den kristna 

treenighetslärans gudsbild får sitt korrelat i Hammarskjölds trefaldiga gudsbild men 

divergerar framför allt i synen på Sonen som endast en son.  

Denna son och mänskliga Jesusgestalt återfinns beskriven och citerad i det längsta vägmärket 

i Vägmärken. Han framställs som obevekligt hård i sin livshängivelse och ett mänskligt ideal 

som inte tänker på konsekvenserna för egen del utan troget följer sitt öde till slutet. Det är en 

idealgestalt, en hjälte, som med det egna offret blir en kanal för kärleken i och genom 

kärlekens vanmakt. 

En ung man, hård i sin livshängivelse. Den som kom honom närmast berättar att han den sista kvällen stod 

upp från måltiden, lade av sin livsklädnad och tvådde sina kamraters och följeslagares fötter – en ung, hård 
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man ensam inför sitt slutliga öde. 

han hade sett det lilla spelet om hans – hans! – vänskap. Han visste att ingen av kamraterna insåg varför han 

måste handla som han gjorde. Han förstod hur skrämda de skulle bli, hur de skulle tvivla -. Och en av dem 

hade angivit honom och skulle väl snart ge signal till polisen. 

han hade satsat på en möjlighet i sitt väsen och öde, anad när han kom tillbaka från öknen. Om Gud ville 

något med honom skulle han inte svika. Först för kort tid sedan hade han tyckt sig se klarare och förstått att 

möjlighetens väg kunde vara lidandets. Men vetat att han ändå måste följa den, tveksam om han var ”den 

som-” men medveten om att svaret kunde vinnas endast genom att följa. Slutet kunde vara en död utan 

betydelse – utöver den att vara slutet på möjlighetens väg. 

Sista kvällen, alltså. En ung, hård man: Förstår ni vad jag gjort med eder? – Redan nu, förrän det sker, säger 

jag eder det. – En av er skall förråda mig. – Dit jag går dit kan du inte följa mig. – Ditt liv vill du giva för 

mig! Sannerligen -. – Den frid jag äger ger jag eder. – Detta sker för att världen skall förstå att jag älskar 

fadern och gör som han bjudit mig. Stån upp, låt oss gå härifrån. 

Är hjälten i detta eviga, brutalt enkla drama ”Guds lamm som borttager världens synder”? Behärskad av 

trohet mot en anad möjlighet -  i den meningen Guds, i den meningen ett offerdjur, i den meningen en 

återlösare. En ung man, hård i sin livshängivelse, som går sin möjlighets väg till slutet utan självömkan eller 

behov av medkänsla i det öde han själv valt – offrande också gemenskapen när de andra icke följa, in i en ny 

gemenskap.
96

  

Hammarskjöld parafraserar evangeliernas skildring av Jesu sista måltid och genom att tillföra 

orden polis och hjälte, förlägger han skeendet i modern tid. Jesus beskrivs här som en hjälte 

som offrar sig i det livsöde Gud kallat honom till. Trots insikten om lidandet som väntade 

honom och att hans död kunde vara utan betydelse, kände han ändå ett tvång att gå sin 

möjlighets väg för att det eventuella svaret skulle kunna vinnas.  

Hammarskjöld ifrågasätter här att Jesus skulle vara Guds lamm som borttager världens synder 

och problematiserar därmed en central uppfattning i en kristen tro, nämligen Jesu 

försoningsdöd på korset. Nelson skriver i paritet med detta att Jesu offergärning i 

Hammarskjölds förståelse inte var ett försoningsoffer utan ett självoffer: 

Rather than satisfactio vicaria, Dag Hammarskjöld affirms sacrificium vicarium to his hauting question 

within his longest spiritual journey concering the mystery of Jesus Christ as Agnus Dei and the “way of 

possibility”.
97

 

Hammarskjöld visar generellt inget intresse åt det soteriologiska fundamentet i kristen tro 

utan tycks mer upptagen av att i linje med Mäster Eckharts ansträngningar söka vidga det 

religiösa språkets gränser genom nya beskrivningar av Gud. Hammarskjölds gudsbilder får 
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därmed benämningar som till exempel det ”oerhörda”, den Andre”, det Ena” ”Slungare”, 

”någon” eller ”något”.
98

 

Hammarskjölds påverkan av moderna frågeställningar lyser igenom i uppfattningen om att 

tron inte är ett uttryck för sanningar som den troende förväntas ställa sig bakom.  

Vägen till insikt går icke genom tro. Först genom den insikt vi vinna i förföljandet av det innerstas flyende 

ljus nå vi fram till att fatta vad tro är. Hur många har inte drivits ut i mörkret genom det tomma talet om tro 

som ett försanthållande.
99

 

Tron är till sitt väsen något annat än trossatser och får sitt uttryck hos Hammarskjöld i den 

apofatiska teologins mystika kunskapssyn.  

I ett av de sista vägmärkena några månader före sin död, formulerar Hammarskjöld en slags 

portal för hans tros- och livsåskådning i Vägmärken.  

Jag vet ej vem – eller vad – som ställde frågan. Jag vet ej när den ställdes. Jag minns ej att jag svarade. Men 

en gång svarade jag ja till någon – eller något. 

Från den stunden härrör vissheten att tillvaron är meningsfylld och att mitt liv därför, i underkastelse, har ett 

mål. 

Från den stunden har jag vetat vad det är att ”icke se sig tillbaka”, att ”icke bekymra sig för morgondagen”. 

Ledd genom livslabyrinten vid svarets Ariadnetråd nådde jag en tid och en plats där jag visste att vägen för 

till en triumf som är undergång och till en undergång som är triumf, att priset för livsinsatsen är försmädelse 

och förnedringens djup den upphöjelse som är människan möjlig. Sedan hade ordet mod förlorat sin mening 

eftersom intet kunde tagas ifrån mig. 

På den fortsatta vägen lärde jag, steg för steg, ord för ord, att bakom var sats av evangeliernas hjälte står en 

människa och en mans erfarenhet. Också bakom bönen att kalken måtte gå från honom och löftet att tömma 

den. Också bakom vart ord på korset.
100

 

Hammarskjöld formulerar här sitt livscredo och uppgörelsen med sina intellektuella tvivel 

genom bejakelsen av den eller det, han kallar ”någon – eller något”. I detta uttryck ligger 

insikten att det inte finns ett språk för den gudomliga, mystika närvaron och erfarenheten i 

livet. Befrielsen emanerar ur den positiva resignationen inför just detta faktum, vilket leder 

fram till ett Ja som ett gensvar till ”vem- eller vad- som ställde frågan”. Från den stunden 

lever Hammarskjöld med vissheten om att tillvaron är meningsfylld och att det därmed finns 

”någon – eller något” som fyller hans liv med mening och mål. Det betyder att han själv inte 

åstadkommer denna mening utan likt ett kärl endast är mottagare av den. Det blir ett slags 
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icke planlagd ontologisk här-och-nu-hållning som har sina beröringspunkter med Mäster 

Eckharts teologi. I avslutningen av vägmärket återkommer Hammarskjölds inomvärldsliga 

Jesusgestalt i beskrivningen av evangeliernas hjälte i termer av en människas och en mans 

erfarenhet. Ingenstans skymtar någon referens till att hjälten tar på sig det gudomliga 

försoningsoffret för människans skuld.  

4.3 Konvergerande drag Mystik - Hammarskjöld 

I kapitel 3 redogjorde jag för att Mäster Eckharts Kristologi mer är att likna vid en ontologisk 

inkarnationslära än en frälsningslära. Gudsvarat i människans väsen äger universalitet och det 

är för människan att upptäcka denna gudagnista genom självuppgivelsens offer. Här finns 

tydliga likheter med Hammarskjölds människosyn och gudsbild. Frälsning för människan i 

bemärkelsen räddning från syndens herravälde, är hos Hammarskjöld inte en ontologisk 

förändring i människans status i förhållande till Gud, utan uttrycks i Vägmärken som 

människans förmåga till och vilja att leva sin egen möjlighet. Att inte missa målet, att bli 

räddad, är att leva sitt livsöde fullt ut och säga ja till sin särarts unika insats. Det finns ett 

teologiskt släktskap mellan Mäster Eckhhart och Hammarskjöld i ointresset för dogmerna.
101

 

Explicita referenser till Mäster Eckhart vad gäller Jesu identitet och rollen som gudamänniska 

och frälsare är inte möjliga att vaska fram ur Vägmärken. Mäster Eckhart bygger dock sitt 

teologiska verk på skolastikens schema i vilket kristologin och soterologin förutsätter 

uppfattningen om Jesus Kristus som sonat världen med Gud genom sitt offer på korset. Som 

framgått tidigare tycks Mäster Eckhart inte intressera sig för den frälsningshistoriska 

diskursen utan fördjupar istället förståelsen för Gudomen bortom gudsbilderna, det vill säga 

Gudomens apofatiska väsen bortom credot Fader, Son och Ande. 

Hammarskjölds Jesusgestalt har ganska lite med Mäster Eckharts katafatiska Jesusbild att 

göra. Men i den apofatiska teologin möts Hammarskjöld och Mäster Eckhart i synen på en 

Gud som är bortom orden och bilderna, som reser sig över människan i egenskap av det 

Oerhörda och som inte går att benämna. 

Jayne Svenungsson diskuterar i boken Negativ teologi Jean-Luc Marions kritik av Jacques 

Derridas läsning av den negativa teologins tredje moment bortom det katafatiska och 

apofatiska momenten, vilken Derrida framställer som en slags hyperaffirmation. Marion 

menar att man istället bör betrakta detta tredje moment som en väg som rör sig bortom varje 
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predikativ utsaga om Gud och måste förstås i performativ mening som en lovprisning eller ren 

tillbedjan.
102

 

Hammarskjöld ger uttryck för detta tredje moment i ett av vägmärkena från 1955 där både det 

katafatiska och det apofatiska språket ersätts av något som skulle kunna beskrivas som en 

lovprisning inför skapelsens Gud.  

Du tar pennan – och linjerna dansar. Du tar flöjten – och tonerna skimrar. Du tar penseln – och färgerna 

sjunger. Så blir allt meningsfullt och skönt i det rum bortom tid som är du. Hur kan jag då hålla något tillbaka 

från dig.
103

 

I Vägmärken återfinns flera böner och tilltal som också kan tolkas som en lovprisning även 

om Hammarskjöld oftast uttrycker det tredje momentet genom sitt återkommande etiska 

imperativ. D.v.s., för Hammarskjöld blir gudsuppenbarelsen tydligast genom människans 

handlingar i rättfärdighetens goda tjänst. Svenungssons kritik av Marions abstraktion av den 

”eklesiologiska kroppen”, konvergerar väl med Hammarskjölds uppfattning i detta och 

utmynnar i ett upprop efter ”kyrkan som en konkret praktik, där människor på skiftande sätt i 

olika kulturer och epoker söker gestalta det kristna budskapet.”
104

 

Om Mäster Eckharts katafatiska Jesusbild saknas i Vägmärken förekommer däremot desto 

fler vägmärken med Mäster Eckharts tankar om självuppgivelse och offer. Det framträder som 

ett av fundamenten i Hammarskjölds teologiska poesi. Eller kanske hellre, poetiska teologi. 

Det är alltså Jesu offer, inte gudslammets offer, som för Hammarskjöld är den stora 

metaberättelsen. Ordet offer används med olika böjningar 38 gånger. 

I uttrycken om självuppgivelse och offer kommer Hammarskjöld nära Mäster Eckharts tankar 

om att överge sitt eget jag och sin egen vilja och uppgå i Guds goda vilja.
105

  

Du skall känna livet, och erkännas av detta, efter måttet av din genomskinlighet – det är efter måttet av din 

förmåga att försvinna som mål och förbliva blott medel.
106

  

Än några år, och sedan? Livet har värde endast genom sitt innehåll – för andra. Mitt liv utan värde för andra 

är värre än död. Därför – i denna stora ensamhet – tjäna alla. Därför: hur obegripligt stort vad som skänkts 

mig, hur intigt vad jag ”offrar”. 
107
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Mäster Eckharts betoning på självutgivelsens väg är människans ständiga övning att tömma 

sig på sitt eget och dö bort från sig själv för att vinna sig själv i det verkliga Varat, Gud. 

Denna offerakt är hos Mäster Eckhart inte så mycket relaterat till Jesu offerväg av kärlek till 

medmänniskan, som till självtukten som en väg till Ett-heten med Gud. Mäster Eckhart drivs 

mer av att tala om människans Vara än hennes Göra och tycks ta avstånd från synen på Jesu 

budskap som en morallära. ”Görat följer av varat, det springer fram ur varats grund”
108

  

4.4 Divergerande drag Modernitet - Hammarskjöld 

Hammarskjöld och Hägerström delar uppfattningen att Jesus inte var gudamänniskan som 

sändes till världen för att sona människans synd och skuld. Jesus var en vanlig människa som 

levde enligt sin övertygelse ända till slutet. En av skiljelinjerna mellan Hägerströms och 

Hammarskjölds Jesus återfinns i synen på Jesus som en disciplinerad idealmänniska som 

fullföljde sin kallelse ända till döden på korset eller en känslostyrd människa som ohämmat, 

på gott och ont, levde ut sina moraliska instinkter. I Hägerströms Jesustolkning tycks Jesus 

vara fången i sina känslor med en uppenbar oförmåga till självbehärskning. I sin 

självuppgivelse till Gud upplever han dock en tillfredsställelse och frid när han behärskar sina 

egoistiska naturliga böjelser.  

Jesus är inget annat än en vanlig människa som lever i illusionen om att saligheten och 

evigheten existerar. Trots denna villfarelse menar Hägerstöm att Jesus är värd vördnad och 

respekt på grund av hans starka patos för ett rättfärdigare samhälle. Han var knappast en 

idealgestalt men ändå respektingivande. Han kämpade med sin självbehärskning och blir 

därför trovärdig i all sin mänsklighet.  

I Hammarskjölds Jesustolkning möter också en vanlig människa som drivs av kärlek och 

medkänsla men där hatet mot de obarmhärtiga, ondskan hos de andra, aldrig riktigt lyser 

igenom som i Hägerströms Jesus. Istället riktas uppgörelse med det onda inåt mot 

Hammarskjölds egna tillkortakommanden och sin egen egocentricitet. Detta uttrycks i 

fördömande och självförakt över att inte göra tillräckligt för andra. Jesu kamp mot det onda 

förstås som ett självuppgivelsens förebildliga offer och inte en kamp på barrikaderna mot de 

obarmhärtiga. Hägerströms Jesus tycks vara mer högljudd än Hammarskjölds. Det finns också 

en likhet mellan Hammarskjölds Jesusbild och hans egen självbild i detta med tydlig 
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inspiration av Thomas a Kempis´ bok Om Kristi efterföljelse som han alltid hade med sig på 

sina uppdrag och som också återfanns i hans portfölj när han störtade i Ndola 1961.
109

 

Med utgångspunkt i det jag skrivit ovan konstaterar jag att det mer handlar om en gradskillnad 

mellan Hägerströms och Hammarskjölds Jesusbilder än en artskillnad. I Vägmärken används 

epitetet hjälte om Jesus i det redovisade vägmärket ovan där han beskrivs vara behärskad av 

sin trohet mot sin kallelse och går hela kallelsevägen även när han vet att det leder honom till 

korset. Om Jesus i Hägerströms tolkning kämpar med sin självbehärskning och aldrig riktigt 

tycks få kontroll över den, är Jesus i Hammarskjölds värld den hjälte som inte vacklar utan 

lever under fullständig kontroll och självbehärskning.   

Det torde därför finnas fler identifikationspunkter i Hägerströms Jesubild än Hammarskjölds i 

just synen på de mänskliga aspekterna i Jesu person. Han vet mer om vad det är att leva i 

kampen mellan ont och gott i människan än Hammarskjölds Jesus. Hägerströms Jesus blir 

därmed mer intressant och trovärdig som förebild än Hammarskjölds Jesus med ouppnåeliga 

och omänskliga ideal.  

4.5 Divergerande drag Mystik - Hammarskjöld 

Jag har redan anfört likheten mellan Hammarskjöld och Mäster Eckhart i synen på offret och 

självuppgivelsen där kravet på ständig beredskap och handling för Hammarskjöld ofta hör 

samman med det direkta värdet för andra av själva handlingen. Mäster Eckharts 

självuppgivelse och offer tar möjligtvis en lite längre väg än Hammarskjölds, via 

kontemplationens stillhet i Ett-heten med Gud för att därur kunna utföra kärlekens gärningar. 

De divergerande dragen om Jesu roll och identitet skymtar som tidigare angetts inte fram i 

Vägmärken men framträder i studiet av Mäster Eckharts teologi.  Jesus är Guds fullkomliga 

bild, Guds ikon, men Jesus, Sonen bär också en förborgad bild av Gudomen som står över och 

finns bortom orden.
110

 Det är här det katafatiska och det apofatiska möts i Mäster Eckharts 

teologi. Jesus är vägen, sanningen och livet men visar samtidigt på Gudomen bortom sig själv. 
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Kapitel 5 Människan 

5.1 Inledning  

I detta kapitel ska jag undersöka på vilket sätt uttryck för Hägerströms modernitet och Mäster 

Eckharts mystik interagerar med Hammarskjölds uppfattningar i Vägmärken vad gäller synen 

på människan. 

5.2 Konvergerande drag Modernitet - Hammarskjöld 

Hägerströms moralfilosofi bygger på uppfattningen att det inte finns något objektivt moraliskt 

värde som är normerande för samhället och människans utveckling. Denna värdenihilism 

följer av uppfattningen om att det inte existerar någon objektiv verklighet utanför människans 

sinnevärld, ur vilket moraliska värden kan emanera. Alla metafysiska föreställningar måste 

enligt Hägerström bekämpas och ”kunskapen om verkligheten måste stödja sig på allmänna, 

rationella principer.”
111

  

Trots denna dekonstruktion av ett metafysiskt värde och vara utanför människan lämnar 

Hägerström ändå dörren öppen för en slags andlig gemenskap som sträcker sig bortom den 

enskilda individen. Det är dock en gemenskap, som inte består i någon objektiv andlig 

verklighet utanför människan, utan bara i hennes medkänsla med och igenkännande i andra.
112

 

Som herre över naturen äger människan vissa sociala instinkter som gör att mänskligheten 

trots allt håller ihop och utvecklas. Dessa instinkter ligger till grund för våra moraliska 

föreställningar och skapar förutsättningarna för den moraliska uppgiften att arbeta för släktets 

fortlevnad. Hägerström argumenterar i slutet av sin bok Religionsfilosofi, för en odogmatisk 

moralisk religion som överensstämmer med en materialistisk världsbild. 

Hägerström tycks trots sin värdenihilism framstå som en moralens tillskyndare. Denna moral 

bygger på de instinkter som ligger i människans natur och som kan bygga gemenskap och 

solidaritet mellan människor. Denna sociala instinkt är för Hägerström liktydigt med det 

kristna kärleksidealet och syftar till släktets lycka och motverkar de antisociala krafterna som 

upplöser gemenskapen och solidariteten.
113

  

Hägerström argumenterar i sin postumt utgivna bok Jesus- En karaktärsanalys för att 

moralens vilja inte kan emanera ur plikten och en allmän princip om vad som är ett gott 

moraliskt handlande. Om pliktmedvetandet skulle styra människans moral blev kärleken till 
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andra människor något sekundärt. Hägerström definierar i samma bok en slags kärlekens 

universalitetslag och anför där att för den enskilda individen ”är pliktens krav något 

främmande, därför att hans universalitet icke ligger i bestämdheten av en princip, upphöjd 

över individen, utan i själva känsloindividualiteten.”
114

 Med känsloindividualiteten avser 

Hägerström alltså den hängivenhet och medkänsla som uppstår i individen i mötet med en 

annan som gör att kärleken väcks och delas i den stunden. Denna mänskliga erfarenhet och 

känsla som är unik för varje situation är universell för alla människor.    

Hägerström vederlägger Kants kategoriska imperativ och menar att Kant misstolkar Jesu bud 

som om de vore pliktuppfyllelser. Jesu bud, enligt Hägerström handlar inte om plikt utan om 

uppfattningen att en viss emotionell egenskap, det vill säga kärlek och medkänsla, leder till 

salighet.
115

 Förmågan och viljan att älska blir för Hägerström en social instinkt som är 

universell och som håller mänskligheten samman.  

Hägerström och Hammarskjöld delar uppfattningen att ett moraliskt handlande ska vara 

uttryck för människans medkänsla och vilja att älska och inte ett resultat av pliktens krav.  

”men icke hade kärlek”. Är pliktuppfyllelsen mot andra icke ett uttryck för vår innersta vilja, då kan den få 

vara: varför plåga oss själva – för att såra andra?
116 

Kärlek är ett återkommande tema i Vägmärken och handlar i de flesta vägmärken om Guds 

kärlek till människan. Men Guds kärlek når människan genom andra människor som gör sig 

ett med Guds vilja och öppnar sig för Guds handlande i och genom henne. Utmaningen för 

människan är att tillåta Gud att älska medmänniskan genom sig.  

Hammarskjölds moraluppfattning i Vägmärken bär tydliga humanistiska och demokratiska 

ideal som stämmer väl med Hägerströms moderna projekt. 

Blott den förtjänar makt som dagligen rättfärdigar den.
117

  

Kroppen: icke ett ting, icke ”hans” eller ”hennes”, icke ett instrument för din handling eller lust. I den yttersta 

nakenheten: Människan.
118

  

”att behandla andra som mål och aldrig som medel”.
119
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Dessa grundläggande humanistiska idéer om människan kommer till uttryck i FN:s 

deklarationer om mänskliga rättigheter och var den värdegrund Hammarskjöld arbetade 

utifrån som generalsekreterare. Hammarskjölds personliga patos för människans moraliska 

utveckling konvergerar väl med de grundläggande humanistiska idéerna hos såväl Hägerström 

som FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.  

En av de epistemologiska principer som Hägerström och Hammarskjöld har gemensamt är 

uppfattningen att människan måste ha sin grund i det rationella tänkandet.  

Öppenheten för livet ger en blixtlik insikt i andras livssituation. Ett krav: att från känslostinget driva 

problemet till en klart fattad intellektuell gestaltning – och handla därefter.
120

 

Hammarskjöld ger här uttryck för ett moraliskt imperativ utifrån känslan, via intellektet vidare 

till handlingen. Känslan och medkänslan är det spröt som gör att människan drabbas vid 

inblicken i andras livssituation, men det är intellektet som kan tolka och klargöra hur 

problemet ska förstås och därmed kunna komma till en lösning. Det beräknade värdet av den 

uppfordrade handlingen blir för Hammarskjöld till ett moraliskt imperativ. I vägmärket hörs 

modernitetens ideal klinga i Hammarskjöld när han löser utmaningarna i världen med 

förnuftet som vägvisare för människans agerande och de politiska besluten.  

I ett annat vägmärke formulerar Hammarskjöld sin tilltro till ordens avgörande betydelse för 

människans mognad. Det är inte Johannesevangelistens gudomliga ”Logos” som uttryck för 

den gudomliga visheten, utan det modernitetens ”logos” som ett fostrande medel för mänsklig 

utveckling. 

Respekt för ordet är ett första krav i den disciplin genom vilken en människa kan fostras till mognad – 

intellektuellt, emotionellt och moraliskt. 

Respekt för ordet – dess bruk med strängaste omsorg och i omutlig inre sanningskärlek – är också för 

samhället och släktet ett villkor för växt. 

Att missbruka ordet är att visa förakt för människan. Det underminerar broarna och förgiftar källorna. Så för 

det oss bakåt på människoblivandets långa väg. 

”sannerligen säger jag eder att för vart fåfängligt ord -.”
121

  

Modernitetens förnuftsideal med dess stränga krav på språklig stringens och pregnans i 

sanningssökandet känns här igen. Hur exakt orden används och vad de avser att uttrycka i 

människans utforskande av världen, visar på ordens betydelse för människans förståelse av 

tillvaron och människans personliga mognad.  
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David Tracy diskuterar i boken Postmodern teologi Guds återkomst i samtida teologi. Han 

anför där att bidraget från modernitetens ”logos” till teologin består i väl utvecklade metoder 

och mer exakta hermeneutiska redskap.
122

 Modernitetens ”logos” och Hammarskjölds 

”respekt för ordet” i vägmärket ovan konvergerar i betoningen på metod och form som 

fundament i sanningssökandet.  

Wittgenstein gör sällskap med både Hägerströms och Hammarskjölds uppfattningar genom 

sin epistemologiska princip om att lösningen på gåtan om livets spatiala och temporala 

implikationer ligger utanför desamma.
123

 Det mystika och outsägliga finns visserligen 

eftersom det ”visar sig”
124

, men hur det är beskaffat kan man inte säga. Orden räcker så att 

säga inte till. Wittgensteins berömda sats ”Vad man icke kan tala om, därom måste man 

tiga.”
125

 konvergerar väl med Hägerströms antimetafysiska kamp och begreppsnominalism. 

Medan Hägerström säkert kan veta att inget annat finns utanför tids- och rumsaspekterna av 

verkligheten, är dock Hammarskjöld viss om att det finns en mystik sida av verkligheten som 

är reell, men samtidigt omöjlig att uttala sig om hurudan den är beskaffad.  

5.3 Konvergerande drag Mystik - Hammarskjöld 

Om människan kan beskrivas som alltings mått i Hägerströms människosyn är den Mäster 

Eckhartska människan mer att likna vid ett verktyg, ett kärl. Det kan tyckas vara en 

metaforisk nyansskillnad men visar sig som jag redan tidigare i uppsatsen diskuterat, vara en 

väsensskillnad. Det är i synen på människan, som de grundläggande skillnaderna i 

modernitetens och mystikens uppfattningar om metafysiken, får sina uppenbara implikationer.  

Vägmärken inleds med följande portal: 

Endast den hand som stryker ut kan skriva det rätta
126

  

Vägmärket anger i all sin enkelhet skrivprocessens förutsättningar för dagboksförfattaren 

Hammarskjöld. Men vägmärket handlar framför allt om den mystika människosynen som 

tonar fram genom Mäster Eckharts predikan om vaxtavlan.
127

 Metaforen har förfinats och 

komprimerats hos Hammarsköld men härrör otvivelaktigt från Mäster Eckharts egen metafor. 
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I Mäster Eckharts undervisning handlar bilden om att människan måste tömma sig på allt sitt 

eget för att Gud ska kunna göra sitt fullkomliga avtryck i hennes hjärta.  

Detta återkommer som en grundton i Vägmärken. Människan är inget i sig självt utan endast 

ett kärl, ett verktyg som varje dag tar emot livet som en gåva.  

Jag är kärlet. Guds är drycken. Och Gud den törstande.
128

  

Icke jag utan Gud i mig.
129

  

Hur ödmjukt verktyget när det prisas för vad handen utfört.
130

  

I Hammarskölds människosyn sammanblandas människan och Gud på ett medvetet sätt så att 

Gud blir subjektet i henne som handlar i och genom människan. 

”att behandla andra som mål och aldrig som medel”. Och mig själv som mål endast i min egenskap av medel: 

att förskjuta gränsen mellan subjekt och objekt i mitt väsen ända till den punkt då subjektet, om än i mig, är 

utom och över mig – och hela min varelse sålunda ett verktyg för det i mig som är mer än jag.
131

  

Här kan man skymta en blinkning till Hägerström och hans kritik av den religiösa människans 

sammanblandning av det subjektiva och det objektiva. Hammarskjöld vänder på 

resonemangen om den lömska glidningen mellan upplevd verklighet och verkligheten i sig 

och skapar en osäkerhet kring vem det egentligen är som existerar och vem som är mål och 

medel. Människan upplåter sig själv som ett medel för Guds handlande mot andra, i och 

genom henne. Sålunda är människan alltid mål i sig, men jaget som verktyg, endast medel. 

Det finns alltså en mystik antropologi hos Hammarskjöld i synen på moralen och viljan vilken 

hämtar sin inspiration från Mäster Eckhart. Det visar sig i hans uppfattning som en slags 

förskjutning av subjekt-objektrelationen i människan. Mäster Eckhart förstår moraliska 

handlingar som Guds handlande i och genom människan då hon har avklätt sig all sin 

egocentricitet. Kärlekens handlingar kan därför aldrig handla om plikt för lagens skull utan är 

ett uttryck för när en människas vilja sammanfaller med Guds.  

Es gibt ein zufälliges und wesensloses Wollen; und es gibt ein schicksalmässiges und schopferisches, ein, 

“gewöhntes” Wollen. - - - Nie und nimmer gibt Gott sich einem fremden Willen: wo er seinen Willen findet, 

da gibt er sich.
132
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Det finns en tillfällig och kraftlös vilja; och det finns en ödesbestämd och skapande, en ”invand” vilja.- - -

Aldrig giver sig Gud i en främmande vilja: där han finner sin vilja, där giver han sig.
133

  

När människans vilja är ett med Guds vilja kan gudomen ta plats i henne och vara den 

älskande i henne. Denna kärlek kommer från Gud och är till sitt väsen fullkomlig och ren. Att 

vilja någon annan människa godhet och att ha medkänsla med henne är att vara ett med Gud. 

Gud kan inte handla mot någon människas vilja utan står i ett slags beroendeförhållande till 

människan. 

Hammarskjöld formulerar kärlekens villkorslösa väsen på sitt karaktäristiska sätt nedan. 

När du nått fram till att ej vänta ett svar skall du till slut kunna ge så att den andre kan ta emot – och glädjas 

åt gåvan. När den älskande själv befriats från beroende av den älskade genom kärlekens mognad till en 

strålning vars väsen är det egnas upplösning i ljus, då skall den älskade fulländas också genom att bli frigjord 

från den älskade.
134

  

Kärleken är fullkomligt fri i sitt väsen och ställer inga villkor på något gensvar från den andre. 

Kärleken känner inget beroende och hyser inga förväntningar på att återgäldas. Denna kärlek 

är den rena fullkomliga och Gudomliga då Gud verkar i människan själv.  

5.4 Divergerande drag Modernitet - Hammarskjöld 

I Hägerströms strängt metafysikkritiska livsåskådning existerar organismer och processer som 

endast går att förstå inom tidens och rummets dimensioner. Människan är till sitt väsen en 

psykofysisk organism som i sitt medvetande om sig själv bekräftar sin existens och identitet. 

Utanför människan finns inget annat absolut väsen som skulle kunna relatera människan till 

ett ontologiskt sammanhang. Människan är alltings mått och utvecklar sin moraliska 

förståelse och sitt handlande utifrån evolutionskampen i socialiseringen mellan gemenskapers 

olika värderingskulturer.
135

 Det finns inga objektiva moraliska värden eftersom det enligt 

Hägerström inte existerar en objektiv metafysisk eller gudomlig verklighet. 

Anders Lundahl diskuterar i boken Det filosofiska arvet från Uppsala Uppsalafilosofins 

teoretiska manifest och dess kritik av subjektivismen. 
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Den epistemiska relationen undgår att emotiviseras just därför att den inte placeras i någon supranatural vilja 

som bärare av >börat<, från Sig till Oss. Berkeleyanismen gör sig påmind igen: det är vi, inte Gud eller Den 

Allsmäktige, som handlar och vill.
136

  

Lundal reflekterar kring det etiska imperativet hos Hägerström som inte emanerar ur en 

gudomlig vilja och verklighet som finns uppenbarad i världen, utan härrör ur hans uppfattning 

om socialiseringen och den ”magiska princip” som Hägerström i sin berömda 

installationsföreläsning benämner som instinkter. I Hägerströms antropologiska schema 

förstås människor vara ”organismer, utrustade med medvetande, känsla och vilja”.
137

 Utifrån 

denna antropologiska treenighet tolkar och förstår människan alla erfarenhetsdata som 

registreras genom människans sinnen.  

I Hammarskjölds mystika antropologi formuleras den mänskliga dimensionen också i ett slags 

trefaldigt manifest som delvis konvergerar med Hägerströms människosyn. I vägmärket ovan 

i not 120, binder Hammarskjöld samman människans tre delar känsla, intellekt och handling 

till en sammanhållen helhet. Vidare förstås människans mognad utifrån de tre aspekterna, 

intellektuell, emotionell och moralisk mognad i vägmärket, not 121. Men Hammarskjölds 

människosyn stannar inte vid den humanistiska förståelsen. Här finns också en mystik 

dimensionen som förbinder människan med en metafysisk verklighet.   

Hammarskjölds antropologiska treenighet får en ontologisk tydning i Vägmärken. I ett 

vägmärke, not 163, om enkelhetens punkt i vilken människan vilar i sitt väsen, beskrivs 

Hammarskjölds antropologiska treenighet nu med hjälp av tre verb: ”…se, döma och 

handla…”
138

  

 Vägmärket nedan uttrycker den trefaldiga antropologin på ett liknade sätt. 

Förstå – genom stillhet,  

handla – ur stillhet,  

vinna – i stillhet.
139

  

I båda vägmärkena sammanbinds och förstås människan i hennes tre delar genom kontakten 

med en mystik dimension av verkligheten. Denna förståelse uppenbaras när människan vilar i 

sitt väsens centrum. Detta väsen är hos Hammarskjöld Gud eller anden beskriven som 

stillheten i människan.  
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Hammarskjöld delar alltså till viss del Hägerströms trefaldiga människosyn om än med andra 

uttryck, men samtidigt både överskrider och kritiserar han den med sin mystika världsbild. 

Vägmärket nedan kan ses som en kommentar till det han uppfattar som Hägerströms 

psykologiska bortförklaringar till oförklarliga och mystika erfarenheter i livet.  

Vilka möjligheter ger oss inte psykologien att avskärma det oroande okända med en etikett som ger det en 

plats i listan över de vanliga aberrationerna.
140

 

Hammarskjöld kritiserar tron på det att okända skulle vara en slags anomali i människan. 

Hägerström är för Hammarskjöld läkaren som ställer enkla psykiatriska diagnoser på 

människans komplexa mystika erfarenheter. 

5.5 Divergerande drag Mystik - Hammarskjöld 

Hammarskjöld använder med olika böjningar ordet mystik endast i tre vägmärken, varav två 

av dem uttrycks med viss distans. I ett välkänt vägmärke från slutet av 1955 sätter han 

uttrycket ”mystiska upplevelsen” inom citationstecken och betonar i vägmärket vikten av 

mystikens förankring i verkligheten genom handlingen. 

Den ”mystiska upplevelsen”. Alltid: här och nu – i den frihet som är ett med distans, i den tystnad som föds 

ur stillhet. Men – denna frihet är en frihet under handlande, denna stillhet är en stillhet bland människor. 

Mysteriet är ständig verklighet hos den som i världen är fri sig själv, verklighet i lugn mognad under 

bejakelsens mottagande uppmärksamhet.  

Vägen till helgelse går i vår tid med nödvändighet genom handling.
141 

Ett annat och mer svårtolkat vägmärke återfinns i titeln för denna uppsats. 

-En kontakt med verkligheten, lätt och stark som beröringen med en älskad hand: enhet i en självuppgivelse 

utan självutplåning, med känslans klarhet och förståndets värme. Hur nära i sol och vind, hur fjärran -. Hur 

annorlunda än vad de visa kalla mystik.
142

 

Aulén diskuterar svårigheten att tyda detta vägmärke och framhåller att Hammarskjölds 

karaktäristiska uppfattningar om mystiken här uttrycks som en kontakt med verkligheten och 

inte en flykt från verkligheten.
143

 Hammarskjöld raljerar med de så kallade ”visa” som 

betonar mystikernas negativa inställning till världen. Aulén hänvisar till van Dusen som 

skriver att Hammarskjöld: ”redan innan han lärt känna Martin Buber uttryckt sin misstro till 
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mystikens vanliga anspråk”.
144

 Det är rimligt att anta att en traditionell uppfattning om 

mystiken, förstådd som introvert och ett fjärmande från världen, ligger bakom Hammarskjölds 

distanserade hållning i vägmärket ovan.  

Hammarskjöld antyder även i uttrycket ”känslans klarhet och förståndets värme” att denna 

mystika upplevelse ger en särskild insikt om tillvaron och dess kallelse. Mystiken finns alltid 

förhanden i den reservationslösa öppenheten för och bejakelsen av livet. Verklighetens närhet 

uttrycks här i termer av ”sol och vind” och inte ”ljus och vind” som i vägmärket i not 164 där 

det står som metafor för anden. Mystikens verklighet bjuder genom självuppgivelsen en 

inriktning mot det etiska handlandet. För Hammarskjöld är mystiken och etiken ett slags 

kommunicerande kärl i människan, ur vilken hon hämtar sin tros- och livsförståelse och sin 

kallelse. Därför går det inte heller att säga något om människan i Vägmärken utan att därmed 

säga något om den gudsbild och den världsbild som genomsyrar Hammarskjölds tro- och 

livsåskådning. 

Det kan diskuteras huruvida Mäster Eckhart ska ses som en representant för de mystiker vars 

undervisning inspirerar till ett undandragande från världen. I hans betoning på avskildheten 

och människans vara före hennes göra, finns det skäl för en sådan uppfattning. Tränger man 

däremot djupare in i Mäster Eckharts teologi och exempelvis studerar hans undervisning om 

Marta och Maria, inser man att han vänder upp och ner på en sedvanlig exegetisk tolkning. 

Kontemplationen som personifieras i Maria, är enligt Mäster Eckhart bara inledningen på den 

andliga utvecklingen. Marta har redan passerat det stadiet och kan förhålla sig friare till 

tingen, här förstådd som den sköna platsen vid Jesus fötter, och därmed rörligare i sitt 

förhållande mellan kontemplation och aktion.
145
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Kapitel 6 Metafysiken 

6.1 Inledning  

Metafysiken var det idékomplex som Hägerström bekämpade med sitt antimetafysiska och 

värdenihilistiska projekt. Det gör det särdeles intressant att undersöka och analysera hur denna 

uppfattning konvergerar och divergerar med Hammarskjölds kristet- mystika världsbild, 

vilken hämtar sin inspiration från Mäster Eckhart.  

6.2 Konvergerande drag Modernitet - Hammarskjöld 

Skillnaderna mellan Hägerströms och Hammarskjölds uppfattningar i ämnet metafysik är som 

jag tidigare visat fundamentala. Men det finns ett existentiellt tema som Hammarskjöld ofta 

uppehåller vid där det inte framgår huruvida han tänker sig en ontologisk förklaring eller en 

immanent förklaring och det är som jag redan uppmärksammat i kapitlet om Jesus, i 

förståelsen av ordet öde som möjlighet och kallelse. Ordet möjlighet används i Vägmärken i 

betydelsen att foga sig i det öde som människan fått utstakat för sig. Ödet väljer spelplanen åt 

människan men det är människan som väljer hur hon ska agera på den. ”Vi få ej välja ramen 

för vårt öde. Men vi ge den dess innehåll.”
146

  Människans möjlighet ligger därför i att på 

bästa sätt leva sitt liv utifrån de förutsättningar som ödet gett henne. Ödet kan i Vägmärken 

tydas som den immanenta förklaringen på olika mänskliga livsförutsättningar och inte som en 

predestination från en högre makt.  

I ett annat vägmärke ges en annan förståelse av ödet i vilket Gud och ödet sammansmälter i 

bejakelsen. Att bejaka ödet och sig själv är i själva verket att bejaka Gud. 

 Ja till Gud: ja till ödet och ja till dig själv. Är detta verklighet kan själen väl såras men den har kraft att 

läkas.
147

  

Genom att acceptera sitt öde öppnar sig Gudsmysteriet för människan. Det behöver hos 

Hammarskjöld nödvändigtvis inte betyda att ödet ges en gudomlig-ontologisk status, utan 

endast att Gud visar sig överallt och hos alla för den som är i kontakt med sig själv, eftersom 

det är i kontakt med sitt eget väsen som människan är i kontakt med Gud.  Ett annat sätt att 

förstå ödet återfinns i kallelsetanken hos Hammarskjöld. Härvidlag öppnar sig ödet till att 

kanalisera något mycket större, något mer än bara ett passivt accepterande av en människans 

livssituation. Ödet är en plikt att låta sig komma till användning utan att svika.
148
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Hammarskjöld glider i användningen av orden öde och kallelse och det är inte alltid lätt att 

förstå huruvida ödet uppfattas som en slumpmässig livslott eller om ödet är ett annat ord för 

Guds kallelse. Kallelse är att satsa på sitt livs möjlighet även om den leder vidare från 

Hosiannaropen till Getsemane.
149

 Inget offer kan vara för stort och varje människas insats 

behövs i bygget av en rättfärdig värld. Ödet i bemärkelsen livskallelse är en kallelse till det 

goda. Kallelsen kan bestå i att varje ögonblick leva den möjlighet som ödet gett människan att 

genom sin särart vara Guds verktyg i ”rättfärdighetens himlabygge”
150

 oavsett det offer som 

därmed krävs av människan. Hägerström torde dela uppfattningen om att människans öde och 

kallelse är att låta de mänskliga instinkterna bygga ett rättfärdigt samhälle oavsett vilket offer 

människan då tvingas göra. 

En annan konvergerande uppfattning mellan modernitet och Hammarskjöld är i kritiken av 

tron som ett försanthållande vilket jag redan varit inne på i kapitlet om Jesus.  

Vägen till insikt går icke genom tro. Först genom den insikt vi vinna i förföljandet av det innerstas flyende 

ljus nå vi fram till att fatta vad tro är. Hur många ha ej drivits ut i mörkret genom det tomma talet om tro som 

ett försanthållande.
151

  

Hammarskjöld leker med orden ljus och mörker som poler i människans sökande efter tro. 

Men det är inte i föreställningen om vissa försanthållanden i tron som ljuset finns. Det leder 

snarare in i mörkret. Det är i sökande efter det retfullt undflyende ljuset som insikterna om 

trons väsen vinns. Det vill säga, tron kan aldrig omfattas och ägas utan är alltid i rörelse och 

ogripbar. Om tron beskrivs som ett försanthållande har tron blivit ett objekt bland andra.   

Nelson diskuterar Hammarskjölds brottning med den Hägerströmska verklighetsteorin i sin 

bok Courage of Faith, och tolkar vägmärket ovan som ett uttryck för Hammarskjölds 

uppfattning att tron inte kan ha någon som helst rationell bas.
152

 Jag delar Nelsons tolkning av 

vägmärket att tron till sitt väsen måste vara något annat än olika slags försanthållande. Dock 

är det missvisande att säga att tron hos Hammarskjölds inte har en rationell bas eftersom man 

då kan förledas att tro att den inte konvergerar med ”de krav på intellektuell ärlighet”
153

 som 

Hammarskjöld menade sig ställa. Jag vill därför i motsats till vad Nelson skriver, påstå att 

tron har en tydlig rationell bas hos Hammarskjöld med en självklar riktning i etiken och sin 

väsentliga essens i mystiken. 
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Hammarskjöld återkommer ofta till trons själva väsen som en hemmahörighet i stillheten och 

i handlingen. I sitt radiotal talar han om intellektuell ärlighet som nyckeln till själens mognad. 

Det vill säga en människas mognad i integritet förutsätter en intellektuell ärlighet som klarar 

en genomlysning också av trons dogmatiska föreställningar i människan.   

Jag anser att jag kan omfatta dessa övertygelser utan att kompromissa med de krav på intellektuell ärlighet 

som är själva nyckeln till själens mognad.
154

  

Hägerström delar denna dogmatismkritik av religionerna och vill med sin stränga 

metafysiskkritik för alltid tysta religionernas metafysiska pladder om vad som kan anses vara 

sant. Dessa sanningar om verkligheten som den religiöst troende omfattar är för Hägerström 

bara illusioner och fundamentala missuppfattningar om tillvaron.  

Vägmärket i not 151 är daterat till 1941-1942 i Vägmärken då Hedenius var verksam som 

docent i praktisk filosofi i Uppsala universitet och gjorde sig känd genom sin ohämmade 

religionskritik. Det är rimligt att anta att Hammarskjöld följde debatten omkring honom, om 

än på visst avstånd. 1941 gav Hedenius ut boken Om rätt och moral i vilken han bland annat 

diskuterar värdenihilismen hos Hägerström och kontentan av Hägerströms kritik. Om det 

religiösa språkets problem skriver han där:  

Det försanthållande, som är en nödvändig beståndsdel i den religiösa förtröstan, är självfallet icke något 

vetande utan bara en tro.
155

 

Hedenius återkom 1949 i sin bok Tro och vetande till Uppsalafilosofiens dogmatikkritik och 

formulerar i det religionspsykologiska postulatet sin kritik av den religiöst troende.  

[…]Saken kan också uttryckas så att den religiöse tror på vissa ’sanningar’, som enligt hans förmenande är 

sanna i alldeles samma mening som vilka som helst andra sanningar angående verkliga förhållanden.
156

  

Även om Hedenius kritiserade motsägelsefullheten i Hägerströms teorier om huruvida 

rättigheter verkligen existerar,
157

 ansluter sig Hedenius till den Hägerströmska filosofin om att 

religiösa utsagor inte är ett sant uttryck för hur verkligheten är beskaffad.  

6.3 Konvergerande drag Mystiken - Hammarskjöld 

Precis som Jantzen framhåller är Mäster Eckhart själv fånge i sin tids uppfattningar om genus 

och makt vid sina tolkningar av de mystika upplevelserna. Det innebär att det är rimligt att 

                                                           
154

 Appendix, This I Believe. 
155

 Nelson, not 204, s. 61. 
156

 Lundborg, s. 66. 
157

 Lundborg, s. 17. 



51 
 

anta att den prägel som Mäster Eckhart utövat på Hammarskjölds syn på mystiken innehåller 

spår av värderingar i termer av genus och makt från en medeltida samhällsordning. Frånvaron 

av kvinnliga referenser i Hammarskjölds Vägmärken kan tolkas som ett uttryck för det. 

Mystika upplevelser hänförs till en verklighet bortom sinnevärlden och uttrycks i Vägmärken 

bland annat som en ”utom-mänsklig” upplevelse där förutsättningen är som anges i vägmärket 

nedan att ”…klinga med som en organisk del av helheten…”. Uttrycket ”utom-mänsklig” 

upplevelse bör förstås som att det går utöver och bortom den med Hägerströms terminologi, 

psykofysiska förståelsen av den mänskliga existensen. Metafysik och mystik är två kategorier 

som båda befinner sig där i det ”utom-mänskliga” landskapet.   

Det utom-mänskliga i upplevelsen av stor natur. Den låter sig icke bemästra till uttryck för mänsklig reaktion. 

Vi kan inte heller tjäna den som uttryck i mänsklig reaktion. Om vi icke finna vägen fram till att klinga med 

som en organisk del av helheten komma vi endast att registrera oss själva såsom registrerande de tusen 

komponenternas samspel i en harmoni som är oberoende av vår egen upplevelse därav såsom harmoni. 

Landskap: först i din omedelbara upplevelse av detaljen ger du helheten grogrund för sin skönhet i din själ.
158

  

Det mystika som människan erfar i den mystika upplevelsen är att verkligheten vidgar sig mot 

en helhet och enhet som inte går att förstå och beskriva i vanliga tids- och rumstermer. Mäster 

Eckhart talar om Ett-heten och Johannes av Korset talar om föreningen med Gud som uttryck 

för den mystika erfarenheten bortom den fysiskt-materiella världen.  

Anders Jeffner formulerar i Vägar till teologi en ansats till integrerad teologi som ett slags 

utvidgat kunskapsbegrepp där den mystika erfarenheten definieras som ett 

transcendensantagande.  Mystiken kan inte användas som bevis för Guds existens utan kanske 

mer som ett möjligt argument mot, genom dess odifferentierade verklighet.
159

 Utifrån hans 

teorier om grundmönster är han beredd att acceptera mystik erfarenhet som verklighetsutsagor 

och inte som ett uttryck för en irrationell hållning.
160

 Jeffner formulerar nedan det jag tolkar är 

Hammarskjölds utryck den ”utom-mänskliga” upplevelsen i vägmärket ovan. 

Det existensantagande som någorlunda säkert kan grundas på mystikererfarenhet – när man godtar 

grundregeln att den kan ge kunskap – är att det finns en för människolivet väsentlig sida av verkligheten som 

inte kan uppfattas med sinnena och undersökas av den empiriska vetenskapen. Vi kan kalla detta 

transcendensantagande.
161
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Hammarskjöld kommer i vägmärket om enkelhetens punkt mycket nära Mäster Eckharts 

tankar och formuleringar. 

Enkelhet är att uppleva verkligheten icke i relation till oss utan i dess heliga oberoende. Enkelhet är att se, 

döma och handla utifrån den punkt i vilken vi vilar i oss själva. Hur mycket faller då ej bort! Och hur faller ej 

allt annat i läge! 

Vilande i vårt väsens centrum möter vi en värld där allt på samma sätt vilar i sig. Därvid blir trädet ett 

mysterium, molnet en uppenbarelse, människan ett kosmos vars rikedom vi fattar endast i glimtar. För den 

enkle är livet enkelt men öppnar det en bok i vilken vi aldrig når utöver den första stavelsen.
162

 

 

Varat vilar ur sig självt, genom och i sig självt och därigenom är det stabilt. Det verkar hos alla ting en 

rörelse mot sig själv, genom att framkalla en önskan, ett begär, en hunger efter själva varat för dess egen 

skull.
163

  

I Hammarskjölds värld vilar verkligheten i en absolut stillhet. Vägen till att mer fullständigt 

uppleva och rätt handla i verkligheten, går genom människans egen medvetenhet om sig själv 

och vilandet i sitt väsen. Människan behöver förankras i sitt eget vilocentrum för att kunna 

uppleva verklighetens mystika dimension. Mäster Eckharts Gud är Varat självt, medan 

människan bara i begränsad omfattning äger sitt vara och då alltid som en ständig gåva från 

Gud. Därmed blir Gud varat i människan och den inneboende rörelsen i henne i den mån 

människan förmår upplåta sig för det handlandet. Människan kommer alltså i kontakt med 

något som är större än sig själv när hon förmår älska varat, och älska livet, för dess egen skull 

och inte för dess relation till människan. 

I ett vägmärke från julafton 1957 läser vi om tillhörigheten till det som är stort. 

I din vind -. I ditt ljus -. 

Hur smått allt annat, hur små vi – och lyckliga i det som ensamt är stort.
164

 

Med inspiration från den Johanneiska teologin beskriver Hammarskjöld en samhörighet i ett 

liv som ger livet perspektiv och lycka genom tillhörigheten i det enda som kan anses vara en 

verklig storhet. Det är åter igen en anvisning om Gud i människan som är större än henne 

själv och som människan också är en del av. 

6.4 Divergerande drag Modernitet - Hammarskjöld 

De epistemologiska frågorna om hur människan ska gå till väga för att bilda sig en fullständig 
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uppfattning om verkligheten, ger Hägerström och Hammarskjöld delvis olika svar på. För 

Hägerström finns det inga andra kunskapsvägar än den som går via människans förnuft och 

sinneserfarenheten i tids- och rumsdimensionen.  

Lundahl diskuterar det epistemologiska postulatet i Uppsalafilosofin och skriver: 

Att korrekt uppfatta sin uppfattning förefaller snarare vara ett adekvat villkor för att ha något substantiellt att 

bjuda på i kunskapsväg. Kanske bör man dessutom tillägga att uppfattande generellt sett är ett uppfattande av 

förenlighet uppfattningar sinsemellan. Ju korrektare vi uppfattar våra egna uppfattningar desto verkligare 

verkar verkligheten.
165

  

Det vill säga, en sak är alltså vår uppfattning och en helt annan är det vi tror oss uppfatta. I 

resonemanget förutsätter Lundahl en slags universalitet i uppfattningarna för att kunna 

betraktas som kunskap. Detta stämmer väl med Hägerströms antimetafysiska kamp om 

problemet med sammanblandningen av känsla och vilja i förhållande till det uppfattade.  

Men denna kunskapsväg räcker alltså inte för Hammarskjöld som i linje med Jeffners 

resonemang ovan fordrar en utvidgad förståelse av kunskapsbegreppet i termer av 

transcendesantaganden. En avgörande divergerande faktor mellan Hägerström och 

Hammarskjöld är alltså i synen på huruvida det finns något eller någon utanför människan 

som hon kan vara en del av. I Hägerströms universum är människan ensam. Hon delar 

förvisso en gemenskap med andra människor i ansvaret för mänsklighetens utveckling mot 

rättvisa, demokrati och frihet från förtryck. Men utanför denna tillhörighet finns ingen 

ontologiskt absolut verklighet, större än människan själv. Hos Hägerström återfinns ingen 

explicit definition av hans uppfattningar om metafysiken.
166

 Han tycks anse att det inte finns 

någon anledning att definiera Något som endast är Intet.
167

   

Hägerström avvisar helt Kants uppfattning om ”tinget i sig”.
168

 Metafysiken är för 

Hägerström inget annat än meningslösa begrepp för förnimmelser i människan som 

sammanblandas med föremålen som står i centrum för dessa förnimmelser. Hägerström 

kommer fram till en hållning där han helt avvisar metafysiken utifrån principen om det 

självnödvändiga. 

Hägerströms huvudtes är att det finns en verklighet som är absolut oberoende av det tänkande subjektet; att 

denna verklighet trots detta oberoende uppfyller tänkandets alla grundlagar, särskilt identitets- och 
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motsägelselagen; att den uppvisar en entydig bestämdhet och genomgående rationell ordning, att vi inte kan 

betrakta den som bara en mängd tillfälliga empiriska fakta, utan att det finns något som till sitt eget begrepp 

är realt, det vill säga ”självnödvändigt”.
169

 

Denna oberoende verklighet kan så att säga bara bekräfta sin egen identitet och äga ett 

självmedvetande om sin absoluta realitet. Det är dock inget som det tänkande mänskliga 

subjektet på empiriska vägar kan bilda sig en uppfattning om. Därmed kan man inte heller 

med hypotetiskt-deduktiva metoder sluta sig till att en absolut verklighet utanför det tänkande 

medvetandet existerar.  

Att Hägerström ansluter sig till antimetafysisk uppfattning är inte den enda nödvändiga 

slutsatsen på basis av hans teorier om självidentifikation. En annan och mer rimlig slutsats är 

att i linje med en agnostisk förståelse hålla dörren öppen för en oberoende verklighet som inte 

går att säga något om. Här blir det tydligt hur fast Hägerström sitter i sitt binära tänkande av 

sant och falskt.  

Frågan om hur verkligheten kan erfaras är i följande vägmärke en fråga om relationen mellan 

livet och Livet. Hammarskjöld frågar sig om och hur han kan tillhöra en större gemenskap 

som går bortom människans strävan att så att säga formge det som är formlöst. 

Till självförsvar – mot systembyggarna: 

Ditt personliga liv kan inte ha en bestående, specifik mening. En härledd mening kan det vinna endast 

inordnat i och underordnat något som ”består” och som själv äger en ”mening”. Gäller detta sista vad vi avse 

att objektivera när vi tala om Livet? Kan ditt liv äga en mening som ett fragment av Livet? 

Om Livet är -? Pröva och du skall uppleva: Livet som verklighet. Om Livet har en ”mening”? Upplev Livet 

som verklighet och du skall finna frågan meningslös. 

”Pröva” -? Pröva genom att våga språnget in i ett underordnande utan förbehåll. Våga det när du utmanas, ty 

endast i utmaningens ljus kan du se skiljevägen och hoppas att i klarsyn välja att vända ditt personliga liv 

ryggen – utan rätt att se dig tillbaka. 

Du skall finna att ” i mönstret” är du befriad från behovet att leva ”i hjorden”. 

Du skall finna att underordnat Livet behåller ditt liv hela sin mening oberoende av den ram du får för dess 

förverkligande. 

Du skall finna att det ständiga avskedets, den stundliga självuppgivelsens frihet ger din verklighetsupplevelse 

den renhet och skärpa som är – självförverkligande. 

du skall finna att underordnandet som en akt av vilja kräver dess ständiga upprepning och brytes om, i något, 

vårt individuella liv tillåtes glida tillbaka in i centrum.
170
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Hammarskjöld reflekterar kring förhållandet mellan människans personliga liv i dess flyktiga 

karaktär och Livet som en bestående storhet i och utanför människan. Hammarskjöld 

inspireras i vägmärket inte bara av Schweitzers tankar om ”vördnaden för livet”
171

 utan även 

av Sören Kirkegaards uttryck att ”våga språnget” i tillit till Livet. Livet är i vägmärket den 

levande verkligheten och inte ett studieobjekt för lärosystem. Hammarskjöld anser att i detta 

underordnande till Livet då människan förmår ge upp sitt eget personliga liv, sitt själv, får allt 

en mening oavsett vart ödet för henne.  

Hägerström skulle dela Hammarskjölds uppfattning om det omöjliga att göra varat eller Livet 

till objekt för människans förmåga att omfatta det i termer av objektiv kunskap. Livet kan inte 

vara ett fristående studieobjekt utanför människan. Vilka slutsatser som skall dras därur skiljer 

dock Hammarskjöld och Hägerström från varandra. Hägerström menar att det inte finns något 

som kallas Livet som kan förstås i metafysisk mening, medan Hammarskjöld anser att Livet 

kan upplevas som verklighet endast i ett underordnande av detta ”Livet” självt. Erfarenheten 

av Livets verklighet och med Hammarskjölds uppfattning, Gud själv, görs bara tillgänglig i 

människans självuppgivelse till något annat än människan själv. Därför kan en människa 

aldrig erfara Gud, eller Livet så länge hon inte ger upp något av sig själv. 

I vägmärket ovan i not 162 om enkelhetens punkt adresserar Hammarskjöld Hägerströms 

självidentifikationslag men visar på en annan konsekvensanalys. Hägerström talar om att vi 

inte kan studera något som kan kallas en oberoende verklighet eftersom det inte finns något 

absolut objektivt som går att studera. Hammarskjöld å sin sida upplever inte heller en 

oberoende verklighet genom att studera den eller värdera i vilket förhållande han står i till 

den, utan tvärtom, genom att inte studera den. Istället blir verkligheten erfaren och förstådd 

genom att människan går in i sig själv och där blir medveten om sin egen djupaste identitet. 

Människan behöver alltså förankras i sitt eget vilocentrum för att kunna uppleva verklighetens 

mystika dimension. Det tycks som om både Hägerström och Hammarskjöld går in i 

medvetandet om sig själv men det är bara Hammarskjöld som där hittar något annat och mer 

än bara sig själv. 

I ett av Mäster Eckhartcitaten i Vägmärken formulerar Mäster Eckhart på sitt språkligt 

nydanande sätt förutsättningarna för att förstå och beskriva Gud. 
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Men hur ska jag älska Gud? – Du skall älska honom såsom varande en icke-Gud, en icke-Ande, en icke-

person, ett icke-format: fastmer blott ren, oblandad, ogrumlad enhet, fjärran från all dualitet. Och i detta Ena 

skall vi för evigt försjunka från varandet till intet. Gud hjälpe oss till detta.
172

   

I denna apofatiska teologi ges en helt annan världsbild än Hägerströms, men även en helt 

annan definition av ”intet” än vad Hägerström anser. Om Hägerström anser att ”något” endast 

är ”intet” och därmed tomt på innehåll, betyder ”intet” hos Mäster Eckhart alldeles bestämt 

”något” särskilt. I Mäster Eckharts strävan att komma bortom gudsbilderna och formerna, 

bortom Gud till det han kallar Gudomen, måste alla bilder och beskrivningar av Gud skalas 

bort. Människan är intet och lånar sitt vara från Gud. Men Gud kan samtidigt inte förstås på 

annat sätt än som det stora Intet som ingen kan beskriva. Detta Intet är den heliga, oberoende 

verkligheten i och genom människan i Hammarskjölds och Mäster Eckharts världsbilder.  

Enligt Nelson handlar denna appell från Mäster Eckhart om att älska Gud reservationslöst 

som om Gud var icke-gud, icke-ande eller icke-substans. Det apofatiska språket utgår ifrån 

det som är innebörden i det hebreiska uttrycker shemá, Gud är En. Enhet utan dualism.
173

 

Med skolastikens förnuftsverktyg formuleras vägen till kunskap om gudsbilderna. Men för att 

nå en fördjupad kunskap om Gudomen måste människan överge den skolastiska vägen och 

avkläda sig allt sitt eget och låta Gudomen födas i henne. 

I ett vägmärke från 1952 sammanfattar Hammarskjöld kampen mellan modernitetens och 

mystikens divergerande syn på metafysiken och hans egen brottning däri.  

Så – när arbetstankarna släpper sitt grepp, denna upplevelse av ljus, värme och styrka. Utifrån-. Ett bärande 

element likt luften för segelflygaren, vattnet för simmaren. En intellektuell tvekan som kräver bevis och logik 

hindrar mig att ”tro” – också detta. Hindrar mig att i kunskapstermer utbygga detta till verklighetstolkning. 

Men genom mig sveper visionen av ett själens kraftfält skapat i ett ständigt nu av de många, i ord och 

handling ständigt bedjande, i helig vilja levande. 

---”de heligas samfund” och – i detta – ett evigt liv.
174

  

Här tydliggörs Hammarskjölds brottning med de intellektuella tvivlen för tron och dess 

hemmahörighet i mystiken.
175

 De mystika upplevelserna är en själens bärkraft i livet för 

Hammarskjöld, men står i en intellektuell brottning mot förnuftets verklighetstolkning i 

honom. Kraftfältet manifesteras i honom av de som i ord och handling ber och bär en levande 

vilja om det heligas gestaltning på jorden. Avslutningen är ett citat ur den Apostoliska 
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trosbekännelsen där orden, ”syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse” utelämnats. I stället 

betonas att livets bestående eviga värde handlar om de heligas strävan i ord och handling, i 

varje nu och inte de heligas uppståndelse till ett evigt liv.  

6.5 Divergerande drag Mystiken - Hammarskjöld 

Vad gäller skillnader i synen på metafysiken i Mäster Eckharts och Hammarskjölds mystik i 

Vägmärken finns det ytterst lite att i här diskutera. De divergerande uppfattningarna hör 

hemma i det fält som både Hammarskjöld och Mäster Eckhart inte intresserar sig för, 

nämligen dogmatiken. Hammarskjöld dekonstruerar Kristologin och treenighetsläran i 

Vägmärken och även om han gör det knappt märkbart är det rimligt att tolka det som ett 

mycket medvetet credo hos Hammarskjöld. De divergerande uppfattningarna mellan Mäster 

Eckharts och Hammarskjölds mystik synliggörs därför inte explicit i Vägmärken. Men 

skillnaderna görs inte heller särskilt tillgängliga genom ett studium av Mäster Eckharts 

undervisning eftersom att han i sin iver att finna vägen till ettheten i Gud lite grand hoppar 

över undervisningen om Jesus Kristus som medlare mellan Gud och människa.
176

  

Som mystiker stod Mäster Eckhart platonismen nära, medan han som teolog stod den 

aristoteliska thomismen nära.
177

 Att Mäster Eckharts lära ifrågasattes och att han själv ställdes 

inför inkvisitionen anklagad för heresi säger något om djärvheten och det nydanade i hans 

mystika språk. Domen som föll efter hans död avvisade 28 satser i hans skriftliga 

undervisning.
178

 Men domen handlade inte om den vetenskapliga sanningshalten i hans satser 

utan om att de kunde feltolkas av de troende med mindre vakna sinnen”
179

 Heresin handlade 

alltså inte om dogmat utan om det pastorala omdömet hos Mäster Eckhart. Det innebär att 

Mäster Eckhart var sin trostradition trogen genom livet och att han därmed åtminstone som 

teolog hade annan uppfattning än Hammarskjöld. Mäster Eckhart som platonsk mystiker 

delade däremot den metafysiska rymden med Hammarskjöld. 
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Kapitel 7 Sammanfattning och diskussion 

Fokus för denna uppsats har varit att utreda på vilket sätt uttryck för modernitet och mystik 

divergerar och konvergerar vad gäller uppfattningen om Jesus, människan och metafysiken i 

Hammarskjölds Vägmärken. I den deskriptiva inledande delen av uppsatsen har jag besvarat 

frågeställningarna om vad som kännetecknar Hägerströms strängt metafysikkritiska 

idékomplex, samt Mäster Eckharts kristna mystika teologi. I kapitlen om Jesus, människan 

och metafysiken har jag redogjort för på vilket sätt Hägerström modernitet och Mäster 

Eckharts mystik avspeglas i Hammarskjölds Vägmärken. I detta avslutande kapitel kommer 

jag sammanfatta resultatet av arbetet och diskutera några frågor som uppsatsen aktualiserat.  

I kapitlet om Jesus redogjorde jag för att både Hägerström och Hammarskjöld delar 

uppfattningen om att Jesus inte var en gudomlig Messiasgestalt och Guds son som frälsade 

världen från synd och skuld. Jesus var en människa och brodergestalt som visat en väg att 

efterfölja i kärleken till nästan. Hos Hägerström uppfattas Jesu indignation och hat mot 

förtryckarna som ett uttryck för hans patos för den utsatta människan, medan Jesus hos 

Hammarskjöld inte drivs av hatet utan bekämpar ondskan genom det egna offret i kärleken för 

andra. Hammarskjölds Jesusgestalt uppvisar en större grad av disciplin och karaktärsmognad 

än Hägerströms Jesus, som mer tycks fångad av sina passioner. Hägerströms Jesusgestalt blir 

därför mer mänsklig och trovärdig än Hammarskjölds som förkroppsligar en så idealistisk, 

övermänsklig gestalt att detta tenderar att skapa en distans till honom. Jag har redovisat 

konvergerande drag mellan Hammarskjöld och Mäster Eckhart i betoningen på offret och 

självuppgivelsen. Hos Mäster Eckhart är det historiska frälsningsskeendet i bakgrunden för 

Guds eviga handlande i nuet. Hos dem båda är inte gudslammets offer för människans synder 

i fokus, utan människans självuppgivande offer av kärlek till nästan. Medan Hammarskjöld 

ser självuppgivelsen som en direkt akt av rent kärleksflöde till andra och så betonar Mäster 

Eckhart självuppgivelsen som en väg till människans sanna vara – i Varat. Ur detta vara föds 

så kärlekens handlingar i världen. Hos både Mäster Eckhart och Hammarskjöld är 

Jesusgestalten en förebild för människan i hennes uppgörelse med sitt ego. Hammarskjölds 

inomvärldsliga Jesustolkning som har sin motsvarighet i Mäster Eckharts odogmatiska 

Jesustolkning kommer därmed i praktiken väldigt nära en humanistisk Hägerströmsk 

Jesustolkning. I Hammarskjölds kristna credo återfinns ett tredelat uttryck för Gud som fader, 

Jesus som broder och anden som stillhet, vilket inte ska uppfattas som uttryck för en 

trinitarisk bekännelse. Hammarskjölds tredelade credo är en syntes av hans modernt-mystika 

credo. 
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I kapitlet om människan har jag redovisat konvergerande drag mellan Hägerström och 

Hammarskjöld vilka främst existerar på moralens område och i betoningen på moralen som en 

nödvändig väg för mänsklig utveckling. Likaså delar de uppfattningen om att handlandet ska 

emanera ur kärlekens medkänsla och inte ur plikten. Både Hägerström och Hammarskjöld 

uttrycker sin antropologi i tre grunddelar. I Hägerströms materialistiska människosyn beskrivs 

människan som en psykofysisk organism vilken består av medvetande, känsla och vilja. I 

Hammarskjölds mystika antropologi beskrivs människan utifrån en intellektuell, emotionell 

och moralisk förståelse, där människan är en kanal för det gudomliga handlandet. Hos 

Hägerström och Hammarskjöld finns gemensamma humanistiska och demokratiska ideal, 

vilka bygger på moderna frågeställningar om demokrati som en förutsättning för 

människosläktets fortlevnad. De konvergerande uppfattningarna visar sig även i en strikt syn 

på användningen av ord och begrepp som ett uttryck för kunskap och som en förutsättning för 

mänsklig mognad och utveckling. De konvergerande drag som uppträder mellan 

Hammarskjöld och Mäster Eckhart gör sig mest påmind i synen på människan som ett kärl 

och verktyg för Guds handlande. Detta återkommer på många och olika sätt i både 

Vägmärken och i uppsatsens framställning. De divergerande uppfattningarna hos Hägerströms 

och Hammarskjölds rör framför allt synen på människans plats i universum. Hägerströms 

människosyn bygger på en antimetafysisk världsbild där människan är herre i universum, 

medan människan i Hammarskjölds Mäster Eckhart-influerade mystika världsbild, är ett 

verktyg för Guds handlande i och genom henne. Hägerström förlägger människans moraliska 

förutsättningar i de sociala instinkter som bor i människan. Hammarskjöld däremot ser i linje 

med Mäster Eckharts uppfattning det moraliska handlandet som en gudomlig kärleksakt i 

människan, då människan förmår upplåta sig till det i människan som är större än henne själv. 

Både Hägerström, Mäster Eckhart och Hammarskjöld anser att moralen ska springa ur 

medkänslan och kärleken till medmänniskan och inte ur plikten. För Hammarskjöld är det 

Gud som älskar i och genom människan medan det för Hägerstöm är den sociala instinkten 

som föder kärleksfulla handlingar. Mäster Eckhart betonar vikten av att människans vilja 

underställer sig Guds vilja för att Guds kärlek ska kunna komma till uttryck.  

I kapitlet om metafysiken har jag redovisat konvergerande drag mellan Hägerströms 

modernistiska och Hammarskjöld kristet-mystika åskådningar i synen på ödet som en 

immanent förklaring till människans olika livslotter. Vidare har jag redogjort för 

dogmkritiken hos både Hägerström och Hammarskjöld. De konvergerande drag som kan 

noteras mellan Hammarskjöld och Mäster Eckhart återfinns framför allt i synen på en 
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metafysisk och översinnlig verklighet, vilken på grund av språkets begränsningar inte kan 

beskrivas med anspråk på något objektivt sanningsinnehåll. Där kommer det apofatiska och 

poetiska språket dem båda till undsättning. Vidare beskriver både Hammarskjöld och Mäster 

Eckhart avskildheten som en väg för att öppna sig för den essentiella kärna av stillhet i 

människan som är medvetandet om varandet i det i människan som är mer än henne själv, - 

Gud. De divergerande dragen i synen på metafysiken mellan Hägerström och Hammarskjöld 

är fundamentala. Hägerströms uppfattning om Guds existens eller om det överhuvudtaget 

existerar en metafysisk verklighet är strängt ateistisk. En uppfattad religiös förnimmelse är 

endast en illusorisk sammanblandning i människan av känslor och känslornas föremål. 

Hammarskjölds mystika trosuppfattning vilar i sin egen, Mäster Eckharts och andra mystikers 

erfarenheter av det gudomliga och blir en ontologisk resurs i modernitetens frågeställningar i 

honom. De epistemologiska skillnaderna mellan Hägerströms modernitetsbygge och 

Hammarskjölds Mäster Eckhartinfluerade världsbild, blottläggs därmed först i övergången 

mellan det katafatiska och det apofatiska språkets frågeställningar. De divergerande dragen 

mellan Mäster Eckharts och Hammarskjölds uppfattningar om metafysiken kan spåras inom 

ramen för den katafatiska teologins anspråk, vilka dock inte kommer till uttryck i Vägmärken. 

Dess dogmatik ligger implicit i Mäster Eckharts förankring i skolastiken, vilket 

Hammarskjöld inte var intresserad av. Därav följer att de divergerande dragen är mer av 

teoretisk-hypotetisk karaktär än reell i Vägmärken.  

Diskussion 

Modernitetens och mystikens dialektik som den kommer till uttryck i Hammarskjölds 

Vägmärken extraheras därmed i min förståelse till en syntes mellan Hägerströms 

humanistiskt-rationella ramverk till vilken Hammarskjöld tillgriper Mäster Eckharts kristna 

mystik som en ontologisk resurs i sin tros- och livsåskådning. Nedan kommer jag diskutera 

några fördjupande frågeställningar som denna konklusion och denna studie aktualiserar.  

Med referens till Jeffners utvidgade kunskapsbegrepp och benämningen 

”transcendensantagande” framträder mystiken som en slags ontologisk resurs hos 

Hammarskjöld för de upplevelser som står utanför språkets och modernitetdiskursens 

kompetensområde. Eftersom den envist fastrotade binära världsbilden alltfort tenderar att 

placera det tänkande subjektet på ”rätt” sida om sanningslinjen måste det rationella tänkandet 

därför ständigt utmanas av förnuftskritiken och den positiva resignationen inför ett potentiellt 

ontologiskt Andra eller Annat. Precis som Martinson öppnar för ett slags radikal approximativ 

teologisk här-och-nu-hållning återfinns också hos Hammarskjöld en insikt om det undflyende 
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i försöken att gripa det Ogripbara och en acceptans inför att det meningsfyllda istället kommer 

honom till mötes på vandringen. Mening räcks för Hammarskjöld ur intellektets kapitulation i 

mötet med en mystik verklighet, vilket skapar en visshet om att tillvaron är fylld av mening 

och att hans liv har ett mål, på ett sätt som moderna frågeställningar varken är intresserad av 

eller förmår diskutera. Det blir en ontologisk här-och-nu-hållning som innebär att det 

meningskapande inte kan planläggas utan endast tas emot som gåva i en radikal öppenhet och 

underkastelse inför det livet bjuder i all dess motsägelsefullhet. Här blir skillnaden tydlig 

mellan Hägerströms moderna universum som är tomt på ett absolut innehåll medan 

Hammarskjölds tillvaro är fylld av mening.  

Vår tids nyväckta intresse för den apofatiska teologin kan ses som ett uttryck för 

postmodernitetens negativa gest att dekonstruera modernitetens kategoriseringar och den 

postmoderna avdifferentieringen av samhället. Det är därför intressant att reflektera kring den 

slags suprarationalitet som uppstår i mystikens upplysta klarhet. När människan lämnat det 

katafatiska språket för det apofatiska uppstår en ny affirmativitet på en högre nivå. Såväl 

Mäster Eckhart, Hägerström som Hammarskjöld anknyter till den uppfattningen på olika sätt 

även om de individuella implikationerna av den skiljer dem åt. Det är därför relevant att 

problematisera den negativa teologin och ifrågasätta huruvida det egentligen existerar ett 

apofatiskt språk eftersom det tenderar utveckla en ny form av affirmativitet och därmed ett 

nytt slags katafatiskt språk med nya anspråk. Hammarskjöld bjuder dock ett alternativ och 

bidrar i linje med Marions förståelse av ett tredje moment i den negativa teologin istället med 

ett performativt anslag i sin tros- och livsåskådning genom lovsången och överlåtelsen till 

”det i mig som är mer än jag”. Hammarskjöld är i Vägmärken ointresserad av att uttrycka 

trons objekt men desto mer upptagen av subjektets dans inför sin skapare och subjektet som 

medel för den etiska handlingen. Han talar mer om Gud som verb och presens än Gud som 

substantiv. Rörelsen mellan det katafatiska och det apofatiska språket genom historien kan 

naturligtvis även förstås som en evig dialektisk spiralrörelse. När man gått från ett katafatiskt 

språk till ett nytt katafatiskt, - via det apofatiska, börjar resan mot ett högre medvetande om 

igen. Det är en hermeneutisk ontologisk resa vars mål man aldrig ser och som heller aldrig tar 

slut. 

Med uppsatsens titel ”Med känslans klarhet och förståndets värme” har jag velat fästa 

uppmärksamheten på ett vägmärke som på sitt poetiska och enkla sätt uttrycker den 

sammansmältning av influenser från mystik och modernitet som återfinns i Hammarskjölds 

Vägmärken. Att låta ordet klarhet vara en bestämning av känslan och värme av förståndet ger 
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på sitt inverterade och oväntade sätt uttryck för Hammarskjölds positiva förväntan på 

kapaciteten i både känslan, - i vägmärket förstådd som mystiken, och förnuftet. För 

Hammarskjöld var en introvärt mystik som fjärmade människan från världen ointressant och 

ytlig. Samtidigt var en etik som inte hade sitt ursprung i en inre medkänsla ingen kärlek utan 

endast externaliserad pliktetik. Känslans klarhet och förståndets värme blir ett uttryck för hur 

den mystika och den moderna existenslinjen möts i en vertikal och horisontell integration i 

Hammarskjöld. Förståndets varma handlande emanerar ur den känslans övertygande klarhet 

som en mystik erfarenhet grundat. Modernitetens förnuftsverktyg som mejslat ut kravet till 

handling i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter, sammanfogar det humanistiska 

manifestet och det mystikt-etiska imperativet till en och samma kallelse hos Hammarskjöld 

för mänsklighetens utveckling. Etiken blir sålunda den skärningspunkt i människan i vilken 

mystiken och moderniteten möts i Hammarskjölds tros- och livsåskådning i Vägmärken. Det 

är också i kärlekens handling som Hammarskjöld, Hägerström och Mäster Eckhart förenas, 

vilket öppnar för möjligheten av en fördjupad studie om Hammarskjölds mystikt-etiska 

imperativ. Med utgångspunkt i resultatet av detta arbete kan ny forskning om Schweitzers etik 

rikta sökarljuset på intressanta konvergensytor med Hägerströms passionsdrivna Jesusgestalt 

och Hammarskjölds disciplinerade Jesusbroder, där nya ännu oidentifierade samband torde 

uppenbara sig.  

En utökad forskning kring vad som kännetecknar Hammarskjölds modernitetsbaserade 

mystika tros- och livsåskådning, skulle fördjupa bilden på ett sätt som denna begränsade 

studie inte förmått. Denna uppsats har velat resonera kring frågeställningar som kan 

transformeras och appliceras utanför de akademiska rummen in i de otaliga samtal som förs 

vid middagsbord och arbetsplatser, där en binär metafysisk utgångspunkt om sant och falskt 

tenderar att driva diskursen i en oändlig parallell riktning. Om mitt arbete bidrar till en 

problematisering av idébaserade dualistiska positioner om modernitet och mystik är kanske 

något vunnet.  
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Appendix 

”This I believe” Gamla trossatser i en ny värld” i Edward R. Murrow`s radioprogram, 1953  

Den värld jag växte upp i behärskades av grundsatser och ideal från en tid fjärran från vår 

egen och till synes fjärran från de problem en människa ställs inför vid 1900-talets mitt. Men 

min väg har inte inneburit något avsteg från dessa ideal. Tvärtom har jag kommit att inse 

deras giltighet även i vår värld idag. På detta sättet har ett aldrig uppgivet försök att klart och 

uppriktigt bygga upp en personlig tro i ljuset av erfarenhet och ärlig eftertanke fört mig in i en 

cirkel: numera förstår och omfattar jag utan förbehåll just de trosföreställningar jag en gång 

övertagit. 

   Från generationer av krigare och ämbetsmän på min fars sida ärvde jag tron, att ingen 

tillvaro var mera tillfredsställande än den som ägnades åt osjälvisk tjänst åt sitt land – eller åt 

mänskligheten. Denna tjänst fordrade att man offrade alla personliga intressen, men den 

krävde också modet att utan att rygga tillbaka träda i för sina övertygelser. 

   Från vetenskapsmän och präster på min mors sida ärvde jag tron att i evangeliernas verkligt 

radikala mening alla människor var lika som Guds barn och skulle bemötas och behandlas av 

oss som våra herrar i Gudi. 

   Tron är ett sinnets och själens tillstånd. I den meningen kan vi förstå den spanske mystikern 

Juan de la Cruz: ”Tron är Guds förening med själen.” Religionens språk är en serie formler 

som tecknar en grundläggande andlig erfarenhet, som är tillgänglig för våra sinnen och som vi 

kan analysera med logikens verktyg. När jag slutligen nått så långt, fattade jag de 

trosföreställningar i vilka jag en gång fostrats – och vilka i själva verket givit mitt liv dess 

inriktning ännu medan mitt förnuft alltjämt ifrågasatte deras giltighet. – såsom helt och hållet 

mina ena, godtagna av fri vilja. Jag anser att jag kan omfatta dessa övertygelser utan att 

kompromissa med de krav på intellektuell ärlighet som är själva nyckeln till själens mognad. 

   I Albert Schweitzers etik mötte mig två ideal som behärskat min barndoms värld i full 

samklang, anpassade till de krav dagens värld ställer. Hos honom uppbärs tjänandets ideal av 

människans inställning till nästan, sådan denna utvecklats i evangelierna, och samtidigt bär 

det självt upp denna inställning. I Schweitzers arbete fann jag också nyckeln för 

nutidsmänniskan till evangeliernas värld. 

   Men förklaringen till hur människan bör leva ett liv av aktiv samhällstjänst, i full harmoni 

med sig själv som medlem av andens gemenskap, fann jag i skrifter av de stora medeltida 

mystikerna för vilka ”självuppgivelse” blivit en väg att förverkliga sitt jag, och som i absolut 

koncentration och inåtvändhet funnit krav att säga ja till varje krav som nästans behov ställde 
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dem inför, och också att säga ja till vilket som helst öde livet än höll i beredskap när de följde 

pliktens bud, sådana de uppfattade dem. Kärlek – detta mycket missbrukade och vantolkade 

ord – var för dem enbart ett överflöd av den kraft de kände sig fyllda av när de levde i sann 

självförglömmelse. Och denna kärlek fann naturliga uttryck i en tveklös pliktuppfyllelse och 

en oreserverad livsbejakelse, vad den än inbragte dem personligen av möda, lidande – eller 

lycka. 

   Jag vet med mig att deras upptäckter om det inre livets och handlandets lagar inte förlorat 

sin väsentlighet. 

     Dag Hammarskjöld 
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