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Sammanfattning
Syftet med den här uppsatsen är att granska utvecklingen av Emanuel Swedenborgs 
korrespondenslära, redogöra för dess applicering på problemet angående växelverkan mellan 
den materiella kroppen och den andliga själen och göra en utvärdering av den esoteriska 
doktrinens kopplingar till samtidens mest omdebatterade teorier rörande kropp-själ-problemet. 
De tre teorierna är harmonia praestabilita, dess motpol physical influx och till sist 
occasionalism. Det jag presenterar som korrespondenslärans filosofiska influenser rör sig 
alltså om källor mer eller mindre samtida med Swedenborg. Ingen av de tre skulle 
förmodligen ägt sitt dåvarande upplägg om det inte vore för René Descartes filosofi. Inte 
heller Swedenborgs utgångspunkt skulle varit den mekanistiskt influerade om det inte vore för 
Descartes och därför inleds uppsatsen med ett avsnitt om Swedenborgs cartesiska världsbild, 
vilket  även ifall Swedenborg på många sätt sökte sig bort från den  är relevant när det 
gäller hans korrespondenslära. Därifrån följer uppsatsen utvecklingen av korrespondensläran 
och dess influenser från de tre teorier som mer eller mindre tog över scenen efter att Descartes 
tankesystem börjat betraktas som bristfälligt. I samband med att Swedenborg väl lyckades 
precisera vad som brukar tituleras korrespondensläran, genomgick han något som kan liknas 
vid en religiös livskris och övergav i det närmaste sina försök att med ett vetenskapligt 
tillvägagångssätt fullfölja uppgiften. Det medförde att de teologiska komponenterna blev 
dominerande och några filosofiska inslag av intresse är svårt att finna efter denna vändpunkt. 

           
           Nyckelord: Swedenborg, korrespondens, kropp-själ-problemet, dualism

Abstract
The purpose of this paper is to exam the philosophical development of Emanuel Swedenborg's 
doctrine of correspondence and to note some of the more important parallels between 
Swedenborg's doctrine and the three contemporary most debated theories concerning the 
mind-body problem. These three theories was pre-established harmony, its opponent physical 
influx and finally occasionalism. Especially occasionalism has close connections to Descartes' 
dualism, but neither pre-established harmony or physical influxus  which in some ways can 
be dated before Descartes  would have looked the same, if it were not for the Cartesian way 
of thinking. Also Swedenborg initially inherited major influences from Descartes and that is 
the first approach in this paper. From there on the paper follows the development of the 
doctrine of correspondence and the parallels according Swedenborg's more contemporary 
philosophical writers, until Swedenborg gets to a point where he underwent a profound 
spiritual crisis and turned his focus on an all together theological approach. 

           Keywords: Swedenborg, correspondence, the mind-body problem, dualism 
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1. Inledning

1.1 Introduktion
Emanuel Swedenborg föddes 1688 i Stockholm  under den epok som i Sveriges historia 
brukar kallas stormaktstiden  med efternamnet Swedberg. Biskopsfamiljen adlades 1719, 
vilket i det långa loppet medförde, förutom ett stilfullt namn, även en riksdagsplats för 
Swedenborg, vilken han utnyttjade ganska flitigt när han befann sig i Sverige. Han hade också 
ett fast ämbetsjobb vid den svenska gruvindustrin, men tog därifrån regelbundet tjänstledigt 
för att utnyttja tiden till studieresor runtom i Europa, med avsikten att utvidga sin egen 
kunskapsbank och förädla sitt eget forskningsarbete.1

Detta forskningsarbete sträckte sig över en mängd olika områden, men befann sig till en 
början nästan uteslutande inom den naturvetenskapliga disciplinen. Med tiden fick han ett 
växande intresse för anatomi och, som ett resultat av det, också upp ögonen för den då 
aktuella debatten, angående kopplingen mellan den materiella kroppen och den andliga själen. 
I och med detta utvidgades hans forskning till mer filosofiska ämnesområden och framväxten 
av det som vanligtvis brukar benämnas som Swedenborgs korrespondenslära påbörjades. 
Denna framväxt initierades i en cartesisk naturvetenskaplig grund, för att därefter formas efter 
den mer samtida synen på växelverkansproblemet2 och kom att inkludera områden som 
metafysik, epistemologi, psykologi och semantik. Slutresultatet blev en esoterisk3 språklära, 
angående det materiella och immateriellas motsvarigheter,4 där hela den naturliga världen, för 
Swedenborg, övergick till att vara en representation av den andliga, och korrespondenser blev 
nyckeln för förståelse av dem båda. 

Denna korrespondenslära, vilken blev Swedenborgs livsåskådning, innebär att man flyttar 
över ett ords materiella betydelse till en andlig nivå och därifrån till överensstämmelsen med 
en gudomlig sanning. Även ifall det initiala problemet var det angående växelverkan, 
utvidgades Swedenborgs lära till att innefatta andra tänkbara områden, där han ansåg att det 
fanns en andlig och materiell motsvarighet. Detta resulterar i föreställningen att alla ting, såväl 
materiella som företeelser i sig, äger ett andligt ursprung och går att täcka in med hjälp av 
korrespondensläran. Ur denna spiritistiska synvinkel, får naturens företeelser en helt annan 
relevans och dess mysterium en förklaring. Istället för att fokusera enbart på naturen, vände 
sig Swedenborg mot den heliga skriften, där han menade att den andliga innebörden redan 
fanns nedtecknad. Genom att applicera korrespondensläran och  som brukligt på den tiden 
läsa Bibeln likt ett chiffer, sa sig Swedenborg få fram helt andra betydelsenivåer, från 
framförallt de mer obskyra och bokstavstroget mest tvivelaktiga delarna. Exempelvis Bibelns
skapelseberättelse  som på 1700-talet börjat kollidera allt mer med de senaste vetenskapliga 
rönen  symboliserade för Swedenborg istället människans återfödelse och utveckling, där de 
sex dagarna då Guds skapelse av världen sägs ägt rum, istället motsvarar sex andliga tillstånd 
hos människan.5

1 Wilkinson, Lynn R, The Dream of An absolute Language, Emanuel Swedenborg and French Literary Culture, State 
University of New York Press, Albany, 1996, sid. 60.
2 När jag i den här uppsatsen använder begreppet "växelverkansproblemet" syftar jag på dilemmat att förklara människans 
immateriella själs interaktion med hennes materiella kropp. 
3 Esoterism är ett begrepp som vanligen syftar på läror  ofta med anknytning till religion  som menar att det existerar 
fördold kunskap i världen. 
4 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 17.
5 ibid. sid. 445-446.
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Vad gäller Swedenborgs starkt kristna tro var den i början av 1700-talet i det närmaste ett 
obligatorium inom vetenskapsvärlden. Det som låg utanför Guds essens gick emellertid att få 
tillgång till, med möjlighet att kategorisera och systematisera. Men medan många europeiska 
vetenskapsmän strävade efter att på ett så subtilt sätt som möjligt undvika Gud i sina 
naturvetenskapliga resonemang,6 gick Swedenborg åt helt motsatt håll och in i den gudomliga 
sfären. Vetenskapens makt att som ett prioriterat subjekt systematisera och ordna världen i ett 
rutnät, är ett ämne som Michel Foucault belyste genom publiceringen av Les Mots et les 
choses7. Även ifall Swedenborg inte nämns i boken, använder Foucault svenskens samtida 
landsman Carl von Linné som exempel från den empiriska vetenskapens förhistoria  vilken 
Foucault benämner som the episteme of representation  och behandlar i en diskurs på vilket 
sätt den svenske botanikerns ambitioner skulle kunnat bli mindre rigida. Swedenborg och 
Linné har ett antal beröringspunkter till varandra, fastän märkligt få på det personliga planet, 
trots deras familjers släktskap.8 De polemiserade främst i sitt vetenskapliga arbete just genom 
förespråkandet av en systematisering gällande naturens fenomen, fast Linnés uppdelning 
baserades på yttre, fysiska igenkänningstecken och Swedenborgs kategorisering grundades i 
värdet, dess korresponderande faktor med den andliga världen. 9

Efter Swedenborgs död, som ägde rum i London 1772, uppstod det en religiös rörelse i hans 
anda, vilket resulterade i samfundet Nya Kyrkan och begreppet “swedenborgianism“. Den 
etablerade sig främst på östkusten i USA och är ännu levande, men har idag ett föga ansenligt 
medlemsantal. Ett därigenom betydelsefullt filosofiskt och litterärt inflytande kan skönjas hos 
den amerikanska transcendentalismen och dess främste förespråkare, författaren och tänkaren 
Ralph Waldo Emerson. Denne växte upp i Boston när Nya Kyrkan var som mest aktiv där och 
det återfinns hos Emerson  även ifall han själv aldrig var någon aktiv medlem i Nya Kyrkan 
 ett livslångt intresse för Swedenborg. I ett av sina tidiga verk, Nature, hävdade Emerson att 
analogier är det som genomströmmar världen och att människan är en analogist. Språket 
innehåller metaforer, eftersom naturen är en bild av människans inre natur. Emerson hävdade 
att världen blir en öppen bok där varje form förbli urskiljbar, om man förstår naturföremålens 
ursprungliga betydelse.10

Ett europeiskt filosofihistoriskt avtryck  av mindre smickrande art  som Swedenborg 
efterlämnade, var att han 1766 fick sitt filosofiska och vetenskapliga arbete karikatyriskt 
recenserat av Immanuel Kant, i en skrift titulerad Träume eines Geistersehers.11 Swedenborgs 
rykte som en aktiv andeskådare hade nått ner till kontinenten och gjort honom till ett hett 
diskussionsämne i vissa societetskretsar, bland annat i en sfär Kant uppenbarligen tillhörde. 
Med blandad nyfikenhet och skepsis inhandlade den tyske tänkaren några av Swedenborgs 
verk för den då ganska höga summan 7 pund sterling.12 Eftersom Kant redan lagt ut pengarna, 
bestämde han sig för att göra något av investeringen och skrev Träume eines Geistersehers i 

6 Christian von Wolff fick erfara vad ett mindre utstuderat tillvägagångssätt resulterade i, när han  efter att han fällt ett antal, 
enligt samtiden blasfemiska, uttalanden  avsattes från sin post som professor vid universitetet i Hall.
7 Sv. titel: Orden och tingen.
8 Wilkinson, Lynn R, The Dream of An absolute Language, Emanuel Swedenborg and French Literary Culture, State 
University of New York Press, Albany, 1996, sid. 64.
9 Bergquist, Lars, Swedenborgs hemlighet  om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud  en biografi, Natur 
och Kultur, Stockholm, 1999, sid. 170.
10 Hallengren, Anders, Universum som hieroglyfisk text: Swedenborg, Emerson, Whitman och det adamitiska språket, 
Skandinaviska Swedenborgssällskapet, 1989, sid. 30-34.
11 Sv. titel: En andeskådares drömmar. 
12 En summa vars ansenlighet Kant missnöjt och återkommande fäster avseende vid i sin skrift.
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brevform till en Swedenborgintresserad societetsdam, men använde snarare Swedenborg som 
språngbräda för att inom områdena metafysik13 och epistemologi14 lägga ut texten om sina 
egna uppfattningar.15 Det intressanta med händelsen är att Kant vid den här tidpunkten 
uppenbarligen inte uppnått den visshet han några år senare kom att säga sig besitta inom 
ämnet metafysik och inte heller var helt främmande inför ett ämne som spiritism. Istället sökte 
han aktivt lösningar på det som han inom sin egen metafysik betraktade som bristfälligt. 
Swedenborg var, för Kant, ett praktexempel på hur fel man kunde gå i de metafysiska 
vindeltrappor och kritiken lindrades förmodligen inte av att det uppenbarligen var Christian 
von Wolff,16 som i mångt och mycket var en influens i Swedenborgs arbete.

Vad gäller Swedenborgs influenser i europeisk kultur, rörde det sig istället inom religiösa och 
litterära genrer i den anglosaxiska och franska kulturen  snarare än inom filosofi eller 
naturvetenskap  och då framförallt postumt i och med romantiken. Under upplysningens 
1700-tal väckte enbart hans excentriska personlighet uppmärksamhet, medan nästan ingen 
intresserade sig för hans egentliga arbete. Med upplysningens motståndsrörelse, som svepande 
brukar kallas romantiken, kom emellertid författare och poeter på det ena eller andra sättet i 
kontakt med den esoteriske Swedenborg och då främst via begreppet ”korrespondens“. 
Anledningen till det ökade intresset var just Swedenborgs ambition att göra en språklig 
konkretisering av det transcendentala,17 genom naturen, myter och fabler. De direkta 
referenserna är inte överflödiga, men namn som William Blake och Samuel Taylor Coleridge 
läste Swedenborgskrifter, i engelsk översättning. Den svenske poeten C. J. L. Almqvist såg 
Swedenborgs arbete som det intellektuella ramverk romantiken saknade, ett som inte enbart 
involverade teologi och teosofi, utan samtidigt också bilder och former. Många romantiker, 
däribland Blake, fann dock Swedenborgs arbete alltför systematiskt för att falla dem i 
smaken.18

Intresset för Swedenborg levde vidare i litteraturen även inom realismen. Den franske 
författaren Honoré de Balzac återkom till Swedenborg i flera av sina verk, men framförallt 
lyser intresset igenom i La comédie humaine,19 som är  om än lösryckt  baserat på svensken 
och hans arbete. Balzac ger prov på, oavsett hur mycket eller lite av Swedenborg egna texter 
han läst, att han var väl bekant med Swedenborgs mest kända teorier och 1600-talets 
hieroglyftema.20 Även August Strindberg läste Swedenborg och hänvisningarna är flera. 
Några systematiska studier rörde det sig emellertid inte om ifrån den svenske författarens sida, 
men intresset var framförallt påtagligt under Strindbergs krisartade år i Paris.21

13 Att definiera begreppet ”metafysik” är inte okomplicerat, men enkelt kan det beskrivas som den gren inom filosofin som 
tar upp frågan om verklighetens grundläggande natur och söker rationella utsagor om primära drag i varandet. Metafysik 
behandlade ursprungligen sådant som människan inte kan uppfatta med sinnena, som finns bortom det fysiska, men har idag 
kommit att inkludera även andra frågor, exempelvis viljans frihet. 
14 Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap och behandlas i filosofins historia nästan uteslutande med ett 
skeptiskt drag, vilket medför ett ifrågasättande av vår möjlighet att äga sann, berättigad tro.              
15 Kant, Immanuel, En andeskådares drömmar, (sv. övers. Efraim Briem) Gleerups förlag, Lund, 1921. 
16 Kant polemiserade med Wolff på flera punkter inom ämnet metafysik.
17 Det transcendentala innebär inom metafysik det som ligger bortanför det mänskliga medvetandets gränser. 
18 McNeilly, Stephen (ed.), On the True Philosopher and the True Philosophy, Essays on Swedenborg, ”Representation and 
Concept in Swedenborg”, José Antonio Antón-Pacheco, The Swedenborg Society, London, 2002, sid. 117-118. 
19 En medveten karikatyr av Dantes Den Gudomliga komedin. Balzacs verk innehöll en resumé av den katolska kyrkans 
åsikter under medeltiden och författarens egna erfarenheter, en sorts samling av hans egna verk. 
20 Wilkinson, Lynn R, The Dream of An absolute Language, Emanuel Swedenborg and French Literary Culture, State 
University of New York Press, Albany, 1996, sid. 148-150. 
21 ibid. sid. 69.
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1.2 Syfte
Avsikten med min uppsats är att ur ett filosofihistoriskt perspektiv få fram en kärnfull 
sammanställning av Swedenborgs korrespondensläras framväxt och hans försök att med just 
begreppet “korrespondens” knyta samman själen med den materiella kroppen. I denna 
intention inkluderas således en rad andra frågeställningar, vilka lämpar sig väl för en teoretiskt 
filosofisk analys. Framför allt äger den anknytning till växelverkansproblemet och medför 
således frågeställningar inom ämnesområden som metafysik och epistemologi.

1.3 Begreppet korrespondens
Begreppet “korrespondens” innebär en “motsvarighet” eller “överensstämmelse“. Det har 
nyttjats främst inom sökandet efter samstämmighet mellan naturen och människans mening i 
denna.22 Ambitionen i uttrycket återfinns i det antika Grekland, exempelvis när det gäller 
sökandet efter motsvarigheter mellan de fyra elementen i naturen och de fyra mänskliga 
temperamenten. Under renässansen väcktes strävan åter till liv, då naturen i skolastisk anda 
fick framstå likt en skrift, där Gud var skaparen och människan efterbildade verket i konst, 
musik och poesi. 

I filosofiska debatter som ägt rum i Europa på 1600-talet användes begreppet ”korrespondens” 
emellanåt och på samma sätt nyttjade Swedenborg det inledningsvis; dels på det då betydligt 
mer konventionella sättet, för att beskriva en motsvarighet, men också, vilket var mindre 
vanligt, i samband med en makrokosmos/mikrokosmos-analogi, angående sambandet mellan 
det gudomliga och jordliga. Anledningen till att Swedenborg tog till sig begreppet 
”korrespondens”  vilket han förmodligen hämtar från en latinsk översättning av den franske 
tänkaren Nicolas Malebranches De la recherche de la vérité23  är troligtvis för att det i hans 
tid inte var fyllt med samma associationer som dess synonymer ”överensstämmelse” eller 
”motsvarighet”.24 Viss litteratur benämner Swedenborgs korrespondenslära som just 
”motsvarighetsläran”, vilket inte ger en oäven bild vad gäller den teologiska inriktningen, men 
kanske inte riktigt träffar rätt angående beröringspunkterna i Swedenborgs mer vetenskapliga 
arbete. Där ville Swedenborg inte enbart beteckna det han eftersträvar inom psykologi, 
epistemologi och semantik som ”representation”, ”analogi” eller ”motsvarighet”, utan fann 
begreppet ”korrespondens” mer passande. 

Idag är det främst den teologiska användningen av korrespondensläran som Swedenborg kan 
sägas äga ett konkret inflytande över. Korrespondensläran innebär då att man använder ett 
metaforfyllt språk för att motsvara ett ting eller en företeelse med en andlig motsvarighet. Det 
blir då på en gång avskalat och, enligt korrespondensläran, mer kongruent, där varje fysiskt 
ting korresponderar med en intellektuell eller moralisk mening, samt en gudomlig sanning. 

Exempel som Swedenborg ger är korrespondensen mellan ljus och vishet, eftersom ljuset 
upplyser ögat på samma sätt som vishet upplyser medvetandet, och på samma sätt är Guds 
vishet det eviga ljuset. Ett annat exempel är att värme korresponderar med kärlek, eftersom 
känslan av kärlek är värme, och Guds kärlek är den eviga värmen. Korrespondenser är inte 
något mänskligt påfund, utan äger, enligt Swedenborg, sin uppkomst hos änglar och 

22 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 300.
23 Sv. översättning: Sökandet efter sanningen. 
24 ibid. sid. 24-25.
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symboliserar i slutändan Guds egenskaper. Människans roll i skapelsen blir att, genom sin 
själ, vara nyckeln mellan det materiella och det andliga, att förstå och betrakta skapelsen, 
eftersom Swedenborg menar att Gud inte är en del av vårt ändliga universum, utan är det 
oändliga.25

1.4 Disposition
Det jag skall försöka mig på i den här uppsatsen är en sammanställning av Swedenborgs 
korrespondensläras filosofihistoriska ursprung och följa den mot dess initiala avsikt: dess 
applicering på växelverkansproblemet angående kropp och själ. Det resulterar naturligtvis inte 
i någon konkret slutgiltig applicering, även ifall det var den naiva initiala ambitionen i 
Swedenborgs arbete. Han insåg själv hur ostabilt det var att äga fotfäste i både den abstrakta 
filosofiska terrängen och i den mer konkreta naturvetenskapliga grunden och bytte därför spår 
rakt av, mot en teologisk infallsvinkel. Men att följa den filosofiska delen av 
korrespondenslärans utveckling, fram till spårväxlingen, är mer än en tillräcklig uppgift; 
materialet som den svenske forskaren producerade under sin livstid är omfattande.26 Redan 
innan den radikala vändningen i Swedenborgs arbete, vilken kan betecknas som en “religiös 
livskris“, hade han publicerat ett tjugotal omfattande verk27 som ägde någon anknytning till 
teorier angående växelverkan mellan kropp och själ. I dessa publiceringar kan man se 
framväxten av vad som skulle komma att bli hans korrespondenslära. 

Som så ofta när man skriver en filosofihistorisk uppsats finns de mest relevanta influenserna 
att söka i författarens närmaste samtid. I Swedenborgs fall rör det sig om tidsepoken då 
upplysningen är under framväxt och växelverkansteorier fortfarande är ett av de mest aktuella 
ämnena. Det jag tycker mig urskilja är tre tydliga utgångsinfluenser  med undantag för den 
cartesiska grunden som Swedenborg knappast kunde fly ifrån  som den svenske forskaren 
äger redan innan eller tillförskaffar sig under utvecklingen av korrespondensläran. De tre är 
harmonia praestabilita, occasionalism och physical influx. Redan under Swedenborgs 
levnadstid var dessa tre riktlinjer en förenklad bild av hur den europeiska debatten förts under 
det senaste århundradet, angående teorin om växelverkan mellan kropp och själ. Men 
eftersom min uppsats skall vara kärnfull blir den naturligtvis något förenklad. 

Det jag presenterar som korrespondenslärans filosofiska grund rör sig alltså om källor 
nästintill samtida med Swedenborg. Influenserna vävs i mångt och mycket ihop med varandra. 
Både harmonia praestabilita  Gottfried Wilhelm von Leibniz och Christian von Wolffs 
metod att sammanlänka det materiella och det andliga genom en föreställning om 
förutbestämd harmoni  och occasionalism  framförallt Malebranches bearbetning av de 
cartesiska lärorna till en mer gudomligt bejakande teori  kan båda betraktas som rationalism. 
Det är viktigt att här poängtera att de båda förmodligen inte skulle ägt den formen de hade, om 
det inte vore för Descartes tankesystem. Inte heller Swedenborgs utgångspunkt skulle varit 
den mekanistiskt influerade om det inte vore för Descartes och därför inleder jag min uppsats 
med ett avsnitt om Swedenborgs cartesiska världsbild, vilken  även ifall Swedenborg på 
många sätt sökte sig bort från den  är relevant när det gäller hans korrespondenslära. Vi 

25 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 446-447. 
26 Ett faktum som kan tyckas egendomligt, eftersom Swedenborg själv vid flera tillfällen konstaterade att det räckte med att 
äga Bibeln i bokhyllan för att äga en komplett uppsättning av hela mänsklighetens samlade kunskap.
27 Verken är omfattande åtminstone i volym. Huruvida den kunskapsmässiga summan är lika omfattande är tveksamt, 
eftersom Swedenborg ägde en omständlig, utrymmeskrävande författarstil. 
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kommer även att se hur physical influx  vilken kan dateras före Descartes, men fick en liten 
renässans som motpol till rationalismen  får en plats i Swedenborgs cartesiskt influerade 
system. 

De aristoteliska dragen, i vilka Swedenborg verkar eftersträva en form av antik vishet som 
legitimitet, är bitvis relativt konkreta, men tangerar också skolastikens utmynnande i idén om 
physical influx och även Wolffs bitvis skolastiska systematik, vilken främst framträder i den 
tyske rationalistens teleologiska syn på universum.28 Jag väljer att betrakta de aristoteliska 
dragen som en ambition, snarare än en direkt influens hos Swedenborg. Det jag framförallt 
finner vara av intresse med den aristoteliska ambitionen, är upprinnelsen till avsnittet om 
formdoktrinen. Där redogör jag för hur Swedenborg finner den rationalistiska psykologin 
bristfällig, men trots det väljer att behålla delar av den, i kombination med en skolastisk syn 
på själen, och hela perspektivet äger sin grund i Swedenborgs egen formdoktrin.

Framväxten av korrespondensläran, med avsikten att applicera den på växelverkan mellan 
kropp och själ, innebar att Swedenborg samtidigt försökte skapa en syntes mellan de tre olika, 
då dominerande, teorierna på området.29 Även ifall han naturligtvis inte lyckades, är det en 
viktig del om man skall förstå den grundläggande ansatsen i Swedenborgs arbete. Att fixera 
de närmaste källorna till korrespondensläran är således ett ganska vanskligt företag. Dels för 
att det var en syntes av de tre huvudinfluenserna som Swedenborg till en början försökte 
åstadkomma  vilket kan göra urskiljningen än svårare  och dels för att hans egna 
källförteckningar i regel var ganska bristfälliga, i flera fall troligtvis medvetet nonchalerade.30

Swedenborg var av uppfattningen att böcker var redskap för hans egna tankar och att 
källförteckningar var onödigt krimskrams.31 Tryckta texter var, enligt honom, materialiserade 
tankar, som behöll sin semantiska rörlighet. Det är inte alls nödvändigt att författarens avsikt 
kommer fram hos läsaren, eftersom läsaren utsätter texten för kognitiva och semantiska 
manipulationer. Swedenborg ansåg således att det inte fanns något självändamål att citera 
korrekt, eftersom det var för sin egen skull han läste och inte författarens.32 Att jag ändå väljer 
denna väg beror till stor del på att det är tillvägagångssättet som Swedenborg själv använde 
sig av. Jag tror att denna metod underlättar förståelsen av Swedenborgs tankegångar och hans 
avsikt med korrespondensläran, även ifall utveckling av den i flera fall tog märkliga och tvära 
vändningar. 

Hur mycket av Swedenborgs naturvetenskapliga grund som konkret återfinns i hans teologiska 
arbete har varit en vattendelare inom forskningen på området. Jag har i mitt arbete fokuserat 
på den mer filosofiska aspekten av framväxten och finner att däri ligger mycket av grunden till 
det som, åtminstone initialt, presenteras som korrespondensläran. Hur mycket av detta 
filosofiska grundmaterial som går att återfinna i ett senare skede  där korrespondensläran 
applicerades på bibeltexter och på naturen som Guds bok  är inte prioriterat i min uppsats. 
Jag nöjer mig istället med en kort sammanfattning av Swedenborgs litterära, antikt inspirerade 

28 Till skillnad från de franska och engelska universiteten, var de tyska inte lika ivriga med att avhålla sig från skolastiken. 
Att betrakta Guds verkan och naturens verkan som synonymer var fortfarande en underliggande tendens i bland annat Wolffs 
tankesystem och detta återspeglas i hans teleologiska syn på universum. Inom skolastiken innebar begreppet teleologi att 
universum ägde ett slutmål mot vilket det strävade och såväl fysik som psykologi kunde därigenom betraktas ur ett annat 
perspektiv än det slumpmässiga. 
29 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 192.
30 ibid. sid. 174.
31 Visserligen en försvarbar inställning, men naturligtvis en akademiskt inkorrekt uppfattning. 
32 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 44-45.
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och religiösa arbete, som har en tydlig anknytning till hans tidigare, mer filosofiskt och 
vetenskapligt inriktade, tillvägagångssätt. 

Det har gjorts arbeten kring Swedenborgs korrespondenslära, med utgångspunkt i att det rör 
sig om en nyplatonsk lära. Det är en försvarbar inställning, då det finns många paralleller 
inom områdena. Swedenborgs korrespondenslära blir onekligen en form av nyplatonism, det 
finns två världar sett ur hans perspektiv. Dessa hänger dock samman på ett mer konkret sätt än 
de i regel gör inom nyplatonskt influerade filosofi. Den jordiska världen blir i 
korrespondensläran inte en skuggbild, utan överensstämmer med den andliga, förutom att 
allting i den naturliga världen är naturligt och allting i den andliga är andligt.33 Om man utgår 
ifrån Swedenborgs källförteckningar finner man föga belägg för att denna koppling till 
nyplatonism skulle vara en medveten sådan och således är den i mitt arbete inte särskilt 
uppmärksammad.34 Jag kommer att visa i den här uppsatsen att det aldrig verkar vara 
Swedenborgs ambition att frånta “verkligheten” dess status. Istället rör det sig om en dualism, 
där båda sidor av verkligheten fyller en funktion i den gudomliga skapelse, som Swedenborg 
är troende av. För att äga förståelse om naturen, krävs det, enligt Swedenborg, en andlig 
infallsvinkel.35 Det går naturligtvis inte att skriva om ämnet Swedenborgs korrespondenslära, 
utan att tangera ämnet nyplatonism. Jag går emellertid inte djupare in på ämnet än så, då det 
skulle bli alltför platskrävande och förta fokus ifrån de mer samtida influenserna, vilka jag 
finner vara av större relevans.

1.5 Tidigare forskning kring Swedenborgs korrespondenslära
Den här uppsatsen saknar direkta referenser till originaltexter författade av Swedenborg och 
det äger sin förklaring i att det först och främst är hans senare, teologiska verk som översatts 
från latin36 till engelska eller svenska. Problemet är att de teologiska verken är av ringa 
intresse för mig i min uppsats, eftersom jag här fokuserar på Swedenborgs forskning angående 
växelverkansproblemet. Istället har jag använt mig av genomarbetade studier som 
sammanfattar och analyserar Swedenborgs mer vetenskapliga texter och teorier. I modern tid 
har jag kunnat upptäcka tre relativt uppmärksammade arbeten som tagit upp begreppet 
“korrespondens“, med Swedenborg i fokus. 

I The dream of an absolute language: Emanuel Swedenborg and French literary culture följer 
Lynn R. Wilkinson, adjunkt vid Scandinavian and comparative literature vid Texas University 
i Austin, spåren mellan Swedenborgs korrespondenslära och korrespondensläran som den 
användes inom fransk 1800-talslitteratur. Kopplingen mellan mysticismiska teorier angående 
språk och fransk litteratur är inte oproblematisk, men det finns en antal direkta referenser av 
intresse, mellan Swedenborg och några franska 1800-talsförfattare, bland annat den realistiske 
författaren Balzac och den dekadente, symbolistiske poeten Charles Pierre Baudelaire. 

David Dunér disputerade 2004 i idé- och lärdomshistoria med avhandlingen Världsmaskinen: 
Emanuel Swedenborgs naturfilosofi. Dunérs disputation fokuserar mestadels på Swedenborgs 

33 Calatrello, Robert Lawrence, The Basic Philosophy of Emanuel Swedenborg with Implications for Western Education, 
University of Southern California, 1966, sid. 86-87.
34 Det förekommer dock hos Swedenborg några sammanblandningar av aristoteliska och nyplatonska källor. Detta misstag 
kan inte Swedenborg själv klandras för, då vissa verk, numera betecknade som pseudo-aristoteliska, ännu inte hade härrörts 
till rätt upphovsman under Swedenborgs tid. 
35 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 404.
36 Det latinska språket var det som Swedenborg nästan uteslutande använde sig av i sitt författarskap.
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naturvetenskapliga forskning, den matematiska passionen och det anatomiska intresset. 
Avhandlingen tar också upp de relationer som Swedenborg ägde till svenska historiskt 
intressanta namn som Karl XII, Anders Celsius och Christopher Polhem. 

Inge Jonsson, professor emeritus i litteraturhistoria och poetik, har lagt fram det tyngsta och 
mest genomarbetade verket på ämnesområdet i Swedenborgs korrespondenslära. Det rör sig 
om en grundläggande genomgång, i vilken doktrinen kan ledas tillbaka till naturfilosofin och 
1600-talets universalmatematik, och därefter behandlar Jonsson på vilket sätt Swedenborg 
applicerade sin korrespondenslära på bibelskrifter. Jonssons verk är ett av få som tar upp båda 
områdena av Swedenborgs publiceringar, både den inledande vetenskapliga skörden och den 
religiöst influerade avkastningen, som Swedenborg utarbetade efter sin kris. Jonssons 
framställning av Swedenborgs korrespondenslära leder också till de slutsatser som bäst 
överensstämmer med mina egna. Dessa är följaktligen att influenserna till korrespondensläran 
främst går att finna i Swedenborgs närmaste samtid, där framförallt Wolff ges en framskjuten 
position. Jonssons verk har en stark litterär prägel, bland annat med fokus på Swedenborgs 
skapelsedrama De cultu et amore Dei.37 Eftersom jag dock skriver min uppsats inom 
ämnesområdet teoretisk filosofi har det medfört en nedtoning av de litterära parallellerna som 
ger Jonssons redovisning av korrespondensläran ytterligare en dimension, men som i mitt 
arbete skulle förleda fokus ifrån den filosofiska grunden.

37 En fri svensk översättning av den latinska originaltiteln blir: Dyrkan och kärleken till Gud.
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2. Framväxten av Swedenborgs korrespondenslära

2.1 Swedenborgs cartesiska världsbild
År 1650 avled René Descartes i Stockholm  den händelse som sarkastiskt brukar benämnas 
som Sveriges största bidrag till filosofihistorien  och detta medförde naturligtvis att hans 
nyskapande filosofiska38 arbete postumt rönte stor uppmärksamhet i Sverige, ett land som 
vanligtvis var ganska eftersatt inom ämnesområdet. Det banbrytande i Descartes filosofi var 
den rationalistiska metoden till säker kunskap; med hjälp av det mänskliga förnuftet skall 
påståenden brytas ner till dess minsta beståndsdelar och därefter skall varje del systematiskt 
betvivlas. Man brukar definiera det som att Descartes i sitt kritiska resonemang fick fram 
“tänkandets substans“ och “den utsträckta materians substans”. Därtill tillkommer Gud “som 
allsmäktig garant till de båda föregående nämnda substansernas korrekta koordination“.39

Sinnenas bristfälliga tillförlitlighet innebar att matematiska och geometriska icke-empiriska 
utgångspunkter var att betrakta som nödvändiga vid vetenskapligt arbete, eftersom de 
grundade sig i förnuftet och således var rationella. Alla fysikaliska fenomen som observerades 
kunde förklaras med hjälp av de två grundprinciperna materia och rörelse, och kalkyler kunde 
appliceras på dessa grundprinciper. Descartes arbete innehöll sålunda en syntetisering med 
den nya fysiken, som växt fram under 1600-talet40 och följaktligen fanns det ett stort 
vetenskapligt intresse, vilket innebar att undervisning av den cartesiska läran påbörjades vid 
universitetet i Uppsala enbart några år efter den franske systembyggarens död.41

Descartes mekanistiska världssyn rönte framgångar inom den biologiska vetenskapen runtom i 
Europa och i början av 1700-talet var det ett allmänt tankegods. Forskare arbetade med 
utgångspunkt i iatromekanik,42 kroppens organ jämfördes med det man kunde se i den allt mer 
moderniserade omvärlden  pumpar, kanaler, hävstänger  och alltsammans var ett resultat av 
den nya fysiken. I Sverige jämförde cartesianen Lars Roberg människokroppens organ med 
brandsprutor, blåsbälgar och degtråg i sina medicinska föreläsningar. Hela naturen skulle 
förklaras genom mekanik, matematik och geometri. Den tidigare dominerande skolastiska 
synen, att Guds aktiva förnuft verkat genom naturen, blev allt mer ihålig genom det nya sättet 
att betrakta världen som ett självgående urverk. Gud förpassades ibland till tidernas 
begynnelse, men allt som oftast till en annan sfär. Problemet som då uppstod var på vilket sätt 
människan särskiljde sig från resten av naturen.43 Utgångspunkten för livet var rörelse och 
visst kunde människans kropp i mångt och mycket betraktas som en maskin, men samtidigt 
hade Descartes slagit fast att det var omöjligt att någonsin konstruera en maskin som till fullo 
skulle efterlikna henne. Däremot skulle det kunna vara möjligt att konstruera djur på 
mekanisk väg, då dessa saknade det förnuft som Gud givit människan. Därigenom försvann 
inte Gud helt bort i periferin och teorin hade naturligtvis inte fått någon som helst 

38 Filosofi var på 1600- och 1700-talet inte ett akademiskt ämne, utan stod snarare för lärande eller kunskap. Följaktligen var 
filosofi ett fundamentalt ämne för dåtidens forskare, på ett sätt som det idag inte längre är. 
39 Descartes dualism innebär att man genom en klar och instinktiv idé kunde urskilja kropp och själ var för sig. Naturligtvis 
kunde han inte tänka sig kropp utan själ och själ utan kropp i realiteten och Gud garanterar därför att det rör sig om en 
gemenskap. 
40 Exempelvis hade Johannes Kepler reducerat planeters banor till enkla matematiska lagar och Galileo Galilei hade funnit 
enkla matematiska regler för fallande objekt. 
41 Ämnet ogillades dock av den teologiska fakulteten och först året efter Emanuel Swedenborgs födelse, 1689, nåddes en
kompromiss som gjorde att den cartesiska läran fick undervisas öppet, under förutsättningen att dess logik inte applicerades 
för att misskreditera Bibeln.
42 Iatromekanik innebär mekanistiska förklaringar på fysiologiska företeelser.
43 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 212-214.
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genomslagkraft om så varit fallet, eftersom kyrkans influenser var påtagliga vid den här tiden. 
Människan ägde självfallet någonting som betecknades som “själ“, inom forskarvärlden i 
regel betraktad i formen av en substans, innehållande tankar, känslor, minnen och viljeakter. 
Eftersom den mänskliga själen emellertid inte kunde studeras genom vetenskapliga metoder 
orsakade det stora bryderier för samtliga av den tidens stora tänkare och framförallt var det 
dess växelverkan med kroppen som gäckade vetenskapsmännen.44 Descartes diffusa förslag 
till lösning var att livsandar, en sorts minimala partiklar som han menade rör sig i blodet och 
nervbanorna, påverkar tallkottkörteln när exempelvis ljusstrålar träffar ögat och denna 
förändring ger själen  som enligt Descartes inte äger utsträckthet i rummet  tillfälle att 
förnimma det intrycket som just orsakat rörelsen. Själen kan i sin tur orsaka förändring hos 
tallkottkörteln genom en viljeakt, som gör att livsandarna sätts i rörelse och då förmedlar 
viljeakten till övriga berörda delar av hjärnan.45

Swedenborgs naturvetenskapliga studier inleddes således i en cartesiskt mekanistiskt influerad 
domän och rörelse var livets utgångspunkt i svenskens forskningsarbete. Till en början var 
han av den bestämda åsikten att mekanistiska regler skulle kunna förbinda själen med kroppen 
och växelverkan skulle kunna studeras, antingen genom mekanik eller geometri. Genom sina 
anatomiska studier  främst utförda bakom ett skrivbord  tyckte Swedenborg sig klart 
urskilja den mekanik som människokroppens delar innehöll. För honom var det från början 
utgångspunkten att förklaringen till de mer subtilare delarna av hjärnan också borde vara 
mekanistisk.46

Swedenborg tyckte sig ganska snart inse att Descartes försök att knyta samman själen och 
kroppen med hjälp av livsandar var fel väg att gå.47 Den svenske forskaren ville tvärtom gå 
längre i den mekaniska riktningen och istället med hjälp av geometri förklara kroppens och 
själens växelverkan.48 Liksom Isaac Newton några årtionden tidigare med matematisk fysik 
lagt fram banbrytande teorier kring det tidigare mysteriet gravitation, borde grunden för den 
psykofysiska kopplingen gå att finna i anatomiska och neurologiska forskningsprogram. 
Studier av dessa skulle kunna göra det möjligt att få till stånd ett klargörande; genom figurer 
och kalkyler, i kombination med insikt i själen och kroppens passioner och med Bibeln som 
en oändlig källa till sann kunskap i bakgrunden.49 Att betrakta insikt i själen som något 
omöjligt att uppnå med hjälp av sinnena, var snudd på att äga en blasfemisk inställning, enligt 
Swedenborg. Gud hade gett människan möjligheten att söka kunskap kring livet och dess 
mysterier.50

“Livsandar” och andra mystiska begrepp grumlade enbart insikten. Att betrakta själen som 
utsträckt var en förutsättning för att kunna studera den, enligt Swedenborg. Samtidigt insåg 
Swedenborg att denna ändliga syn medför en stor tveksamhet angående själens odödlighet, 
men han menade att det var värt att ta den risken, om alternativet vore att låta själen förbli ett 
mysterium. Själens skulle förankras i de kroppsliga organen och det i kombination med att 
den betraktades som både utsträckt och oförstörbar.

44 Lindborg, Rolf, Maskinen människan och doktor La Mettrie, Doxa, Lund 1984, sid. 23-30.
45 ibid. sid. 36-37.
46 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 418.
47 Livsandarna fick nöja sig med att existera enbart i blodomloppet i Swedenborgs system.
48 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 211-212.
49 ibid. sid. 398.
50 Dunér, sid. 418.
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Swedenborgs första förslag till lösning  fastän han själv kände ambivalens inför det  var att 
rörelsenivån, där växelverkan antogs ske, var på en så hög nivå att den inte kunde observeras 
med hjälp av sinnena. Swedenborg betecknade denna rörelse som “tremulation” och 
publicerade en första modell i början av 1720-talet, där hans utgångspunkt var det som då var 
möjligt att urskilja, för att sedan gå vidare in på nervsystemets då mer spekulativa 
konstruktion. Hans utgångspunkt var att jämföra kroppen med en avancerad klocka, i vilket 
hundratals olika kugghjul sätts i rörelse av ett större kugghjul.51

Enligt Swedenborg var rörelse således livets utgångspunkt  att existera innebar att befinna 
sig i rörelse  och han lade inledningsvis fram teorin att kroppens rörelse sker i tre olika 
grader.52 Med blotta ögat går det att se den enklaste av dessa, undulation, när en organisms 
cirkulation genomströmmade lungor, hjärta och slutligen hjärna. Därefter följde den finaste 
formen av rörelse som går att finna i naturen, en darrning. Denna tremulation innebär att 
sinnenas externa utgångspunkt mottar en vågrörelse, vilken sätter fibrerna i darrning och 
därefter fortplantar sig till den tredje och högsta graden, där det rör sig om de inre 
sinnesupplevelsernas rörelser i psyket. 

Geometriskt kunde man på Swedenborgs tid bevisa att kölden tränger fram snabbare i en 
kropp utan rörelse. Ett levande minne sågs som en varm rörelse och ett dött minne var en kall 
vila. Studerade man tremulationen skulle man se att det rörde sig om en rörelse runt en axel 
eller kärna och då var det möjligt att dra slutsatsen att darrningen var en strävan efter jämvikt 
och vila. Darrningarna kunde involveras i varandra och fortplantas i hela kroppssystemet. 
Swedenborg påpekade emellertid att detta forskningsområde enbart var i sin linda och att det 
ännu inte gick att bevisligen dra några större konklusioner, men att mikroskopverktygens 
förfinande skulle öppna upp möjligheten till mer djupgående studier. De slutsatser man på 
Swedenborgs tid kunde dra, baserades på ett geometriskt utgångsläge, som antydde att svaret 
borde kunna presenteras i form av en cirkel. 

Blodets cirkelrörelse var det som verkade grundlägga livet och att komma tillbaka till 
utgångspunkten på en cirkel var naturens väg. Detta var inte Swedenborgs egna idé, utan 
influenser till detta “cirkelresonemang” går att finna dels historiskt  bland annat genom 
Aristoteles förespråkande för att den cirkulära rörelsen var den främsta rörelsen  och dels i 
studier av nästintill samtida mekanistiskt influerade anatomister, som Herman Boerhaave, 
William Harvey och Friedrich Hoffman. Den sistnämnde menade att fibrers ständiga rörelse 
hindrade kroppen från förruttnelse, något som Swedenborg tog fasta på. Hjärtat var det 
kroppsliga livets ursprung genom att det upprätthöll det pulserande och cirkulerande 
blodomloppet. Genom metaforer till andra återkommande kretslopp i naturen, som det 
gällande vatten eller årstiderna, knöts dåtidens resonemang ihop livets källa.53

Swedenborgs neurologiska inställning  vilken han till stor del hämtat ifrån den cartesiske 
anatomisten Raymond Vieussens  var att hjärnan spelar en liknande central roll när det gäller 
flödet för vätskan som finns i lymfsystemet. Idag benämns denna vätska lymfa, men då ägde 
den beteckningen “livsande“, spiritus animales. Svensken Olof Rudbeck hade i mitten av 

51 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 60-64.
52 Med beteckningen ”grad” verkar Swedenborg syfta på olika konkreta nivåer snarare än matematiskt abstrakta nivåer. 
53 Bergquist, Lars, Swedenborgs hemlighet  om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud  en biografi, Natur 
och Kultur, Stockholm, 1999, sid. 214-215.
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1600-talet varit en pionjär i studier av lymfsystemet och Swedenborg hade relativt noggrant 
studerat Rudbecks arbete. Kanske var denna nationalistiskt färgade bakgrund54 en av 
anledningarna till att Swedenborg förespråkade att lymfsystemet skulle betraktas som 
själsflödet. En annan, mer rationell anledning, var att kroppens hinnor, som omsluter organ, 
innehåller nervvävnad. Nervvävnaden var väsentlig för Swedenborg, då lymfsystemet  som 
når hela kroppen, förutom hjärnan  i hans egen teori fyllde funktionen att hålla hinnorna 
utspända, så att tremulationerna effektivt kunde föras vidare. Swedenborgs teori var att en 
tremulation som når ryggmärgen och den förlängda märgen, spred sig genom hela kroppen. 
Istället för att som Descartes försöka hänvisa till någon central neurologisk punkt i hjärnan, 
menade Swedenborg att hjärnhinnorna, dura mater och pia mater, istället spelade en 
avgörande roll gällande växelverkan mellan kropp och själ.55 Studier av dessa hjärnhinnor 
visade att de ägde en anatomisk överensstämmelse med själva hjärnan, veckade sig där 
hjärnan veckade sig. Det tydde, enligt Swedenborg, på att det släktskapet  den gradskillnaden 
 mycket väl kunde vara nyckeln.56

Denna början på Swedenborgs studier angående växelverkan satte en stark prägel på 
uppföljningen. De wolffianska influenserna hade ännu inte börjat göra sig konkret gällande, 
utan istället resulterade teorin i något som kan liknas vid physical influx, följaktligen en teori 
som menade att växelverkan sker genom fysisk inströmning. Swedenborg ansåg själv att han 
inte kom tillräckligt långt i de hjärnfysiologiska implikationerna. Han hade inte någon 
tillräckligt kärnfull teori att plansätta för att nå hela vägen fram till en mekanistisk teori 
angående växelverkan mellan kropp och själ, och verkade vid det här skedet ha gått in i en 
återvändsgränd. 

2.2 Influenser ifrån den rationalistiska samtiden
I detta avsnitt kommer jag belysa på vilket sätt Swedenborg sökte nya vägar i en mekanistiskt 
karaktäriserad värld och kom att finna mer tilltalande och samtida influenser, inledningsvis 
framförallt hos den tyska rationalisten Christian von Wolff. Över tio års tystnad inom området 
följde, under vilka Swedenborg fördjupade sina anatomiska studier, i kombination med 
metafysiska och ontologiska läsningar. 

Under sin mer djuplodande behandling av växelverkansproblemet, verkade Swedenborg 
komma till insikt om svårigheterna med att tillägna själen både egenskapen “utsträckthet” och 
egenskapen “odödlighet“. Istället valde han att omformulera sitt forskningsprojekt och 
vetenskapliga slutmål till: “att bevisa själens odödlighet genom att bedriva studier av livet 
efter det jordliga.”57 För att möjliggöra de vetenskapliga studierna behövde Swedenborg först 
och främst ro i land uppgiften att knyta själen till det materiella. Men det konkreta målet med 
forskningen sträckte sig nu uppenbarligen längre än till att enbart bevisa själens existens. Som 
kristen fanns det bara en övertygelse man behövde äga för att livets alla motgångar skulle te 
sig ganska oväsentliga: övertygelsen om livet efter döden. Genom att studera den jordiska 

54 Rudbeck betraktades i Sverige som upptäckaren av lymfsystemet, men den danske anatomisten Thomas Bartholin 
publicerade sina likvärdiga forskningsresultat något före Rudbeck, vilket naturligtvis ledde till en nationalistisk vetenskaplig 
fejd mellan de två fiendeländerna. 
55 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 62-63. 
56 ibid. sid. 117.
57 Bergquist, Lars, Swedenborgs hemlighet  om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud  en biografi, Natur 
och Kultur, Stockholm, 1999, sid. 164.
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naturen skulle man kunna nå fram till säkra bevis angående själens odödlighet och således 
lösa dilemmat med att utsträckthet medför förgänglighet. 

Swedenborg insåg att han behövde en mer fullständig grund att stå på för att fullfölja sitt 
forskningsmål. Den mest relevanta delen av vidareutvecklingen var inom de ontologiska och 
metafysiska områdena och presentationen skedde i Opera Philosophica et Mineralia,58 en 
publicering i tre delar som kan betraktas som Swedenborgs första fullgjorda vetenskapliga 
verk. I trilogins första del, Principia rerum naturalium,59 lägger Swedenborg fram en 
tämligen ojämn  ontologisk grund60 genom sin partikelteori, som senare skall komma att 
utvecklas till vad han själv titulerar som “läran om serier och grader“. I partikelteorin kan man 
skönja ett klassiskt koncept, som Swedenborg lite längre fram ger en egen form.61 Eftersom 
rörelse skulle betraktas som det drivande momentet för livet i den cartesiska filosofin, måste 
grunden läggas genom att gå tillbaka till rörelsens ursprungskälla. Den första materiella 
partikeln måste äga sitt upphov i det oändliga väsen mänskligheten betraktar som Gud, 
eftersom det enligt Swedenborgs mening måste röra sig om en intelligens och vilja som orsak 
till universums skapelse.62

De naturliga partiklarna sprang ur det infinita till det finita genom en rörelse, som ägde sitt 
utgångsläge i ett oändligt antal punkter. Enligt Swedenborgs geometriska synsätt fanns det i 
dessa matematiska punkter en kraft som, förutom partiklar, även möjliggjorde linjer, former 
och hela geometrin, vilken låg ett led innan de naturliga partiklarna. Kraften i punkterna var 
således en av Gud skapad conatus, “strävan efter rörelse“.63 Denna utlösning, med utgång i de 
matematiska punkterna, var den mest fulländade av alla rörelser. Enligt Swedenborg var det 
en spiralformad rörelse, utan gräns, ände eller vinkel och upphov till all materia. När rörelsen 
väl gjorts hade Skaparen fullgjort sin uppgift och framkallat den första enkla substansen.64

Det är också vid den här tidpunkten som Swedenborg för första gången stöter på verbet 
”korrespondera”. Han har förmodligen hämtat det från sina anatomiska studier och använder 
det enbart med betydelsen ”motsvara”. Det innehåller inte alls någon form av tyngd här, men 
Swedenborgs ämnesöverskridande användning av det kan ändå tyckas markerande för vart 
hans arbete var på väg; han använde det för att hänvisa till hur det ur punkternas kraft 
uppkommer ytor och former. Fastän det ännu återstår ett decennium innan korrespondensläran 
kom att publiceras befann sig Swedenborg ändå inom rätt område, med en  om för läsaren än 
väldigt mystisk och diffus  matematisk-geometrisk bakomliggande ambition.65

Ambitionen ägde onekligen sin grund i det mekanistiska synsätt som länge varit dominerande, 
men här finns även de första publicerade inslagen av mer samtida idéer. Swedenborg 
studerade flitigt den tyske teoretikern och matematikern Wolff under sitt arbete med 

58 En fri svensk översättning av den latinska originaltiteln blir: Filosofiska och mineralogiska arbeten.
59 En fri svensk översättning av den latinska originaltiteln blir: De naturliga tingens grundsatser.
60 Med ontologi menas en metafysisk gren angående hur världen eller tingen är beskaffade och vilka deras väsensbetingade 
drag är. 
61 Bergquist, Lars, Swedenborgs hemlighet  om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud  en biografi, Natur 
och Kultur, Stockholm, 1999, sid. 146-147.
62 Calatrello, Robert Lawrence, The Basic Philosophy of Emanuel Swedenborg with Implications for Western Education, 
University of Southern California, 1966, sid 79.
63 Begreppet “conatus” hämtade Swedenborg ifrån Leibniz filosofi, förmodligen via mellanhanden Wolff. 
64 Bergquist, sid. 146-148. 
65 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 21.
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Principia66 och det förefaller vara den “säkra” metodiken i den då aktuella tyska filosofin, 
som i Swedenborgs ögon framstod som en ypperlig grund att bygga sin forskning på.67 Wolff 
hade visserligen inte varit okänd för Swedenborg tidigare, utan “en uppskattad matematisk 
källa” för den svenske forskaren. Men det var genom läsning av Wolffs Cosmologia generalis
som en sorts vision verkade slå rot i Swedenborg.68 Det man så här långt kan konstatera är att 
Wolff själv knappast skulle varit belåten med Swedenborgs användning av vissa begrepp. 
Idén om en kraft i de matematiska punkterna, som Swedenborg tagit ifrån Wolff, var för den 
tyske rationalisten något som absolut inte skulle kunna orsaka någon form av utsträckning 
eller substans.69 I Swedenborgs metafysik fungerar den matematiska punkten emellertid som 
en brygga mellan det andliga och det materiella. 

I sin nästföljande publikation, De infinito,70 applicerar Swedenborg partikelteorin på själens 
existens, under en följeskrift med titeln De mechanismo operationis animae et corporis.71 På 
samma sätt som de övriga partiklarna var människan en gång, på sätt och vis, en del av det 
oändliga och samtidigt en del av det ändliga. I en evigt spiralformad rörelse inplanterades Gud 
i människan och begåvade själen  givetvis med sitt säte i hjärnan, där de finaste hinnorna tar 
emot och vidarebefordrar budskapet via blodsflödet  med en odödlighet.72 På det sättet 
förankras det andliga i den materiella kroppen och människan kan följaktligen betraktas som 
en besjälad maskin.73

Vätskor, exempelvis blodflödet, äger vågrörelser. Vågrörelser orsakar vibrationer som är 
mätbara och fortplantar sig. Således tar Swedenborgs tidigare nämnda tremulationsmodell vid, 
där flödet upphör. Han säger sig därmed klargjort för hur en möjlig geometrisk lösning på 
problemet angående växelverkan mellan kropp och själ kan se ut, men insåg själv att detta 
samtidigt var en lösning med många obesvarade frågor. Det mest betydelsefulla med denna 
teori är att Swedenborg i anslutning till den konstaterar att naturens första substans således 
direkt kan påverka själsmembranen och vice versa. Han använder här för första gången 
korrespondens som psykofysisk term, när han försöker definiera hur en förbindelse mellan det 
gudomliga, själen och kroppen kan vara möjligt. Korrespondens syftar således på en koppling 
mellan det för sinnena tillgängliga och otillgängliga. Eftersom Swedenborg fortfarande 
betraktade själen som en utsträckt substans, ser man här en antydan till vartåt hans användning 
av begreppet ”korrespondens” lutar. Problemet kommer längre fram för Swedenborg inte bli 
på vilket sätt kroppen och själen interagerar, utan hur själen och det gudomliga gör det.74

Fortfarande var begreppet ”korrespondens” inte något som Swedenborg låste sig fast vid, utan 
när det rörde denna makrokosmos/mikrokosmos-analogi, brukade han även det mer vanligt 
förekommande convenientia.75

66 Jag redovisar i nästa avsnitt ytterligare inflytande från den tyska filosofin i Swedenborgs bearbetning av partikelteorin till
läran om serier och grader, vilken är en av grundpelarna för korrespondensläran.
67 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 326-327.
68 Swedenborg säger sig visserligen ägt sina idéer innan lusläsningen av Wolff och menade att den tyske teoretikern snarare 
hjälpte till att förädla dem. Hur som helst uttrycker Swedenborg, i ett appendix till Principia, sin tacksamhet till Wolff.
69 ibid. sid. 334.
70 En fri svensk översättning av den latinska originaltiteln blir: Det oändliga. 
71 En fri svensk översättning av den latinska originaltiteln blir: De mekanistiska operationerna mellan kropp och själ.
72 Swedenborg nämner inte längre lymfsystemet i sitt resonemang. 
73 Bergquist, Lars, Swedenborgs hemlighet  om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud  en biografi, Natur 
och Kultur, Stockholm, 1999, sid. 153-154. 
74 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 22.
75 Begreppet convenientia innebär en fast, men enbart intilliggande koppling mellan ting och idéer.
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Swedenborg definierar sin utgångspunkt genom att tala om portvalvets romerske gud Janus. 
På samma sätt som denne, med sina två ansikten, kunde skåda bakåt i oändligheten och 
samtidigt se den ändliga nuvarande tillvaron, var den matematiska punkten en port. 
Janusansiktet är här inte enbart en metafor, utan för Swedenborg även ett arbetsverktyg; han 
tyckte sig inse att den spiralformade rörelsen aldrig skulle gå att infånga med hjälp av det 
geometriska språket. Sökandet måste upphöra vid det oändliga, annars blir det som med talet 
pi och fortsätter i all evighet. Detta är en av startpunkterna för Swedenborgs tvivel inför 
språket som ett lämpligt forskningsverktyg  det verktyg som han själv nyttjade i första hand 
 och indikerar början på en strävan efter ett nytt språk som skulle överbrygga dessa 
svårigheter.76

2.3 Läran om serier och grader 
Swedenborgs intresse för språkproblematik  i hans fall angående språkets otillräcklighet 
kan ses som en markering för de nya utgångspunkter hans arbete tog. Vi kommer i detta 
avsnitt se att desto djupare Swedenborg kom i sina studier av själen, desto mer började hans 
cartesiskt mekanistiska världsbild att luckras upp. Världen som en maskin övergick allt mer 
till att vara något organiskt.77 Swedenborgs projekt, att för sinnena bevisa själens odödlighet, 
medförde en fördjupning i modellen angående en förutbestämd harmoni, den i hans samtid 
mest omdebatterade teorin angående växelverkansproblemet. I recensionerna av De infinito 
hade Swedenborg fått lovord för sitt försök att lösa det psykofysiska problemet, men också 
om än lindrig  kritik för att det saknade infallsvinklar ifrån Gottfried Wilhelm von Leibniz i 
verket. Som jag redovisade i det föregående avsnittet hade den tyska filosofins inflytande 
redan börjat göra sig gällande i Swedenborgs arbete och Leibniz var egentligen, indirekt 
genom Wolff, redan aktuell.78

Leibniz hade, i stark rivalitet med Newton, varit en dominant inom vetenskapen ifrån slutet av 
1600-talet. Leibniz menade, till skillnad från Descartes, att substanser inte kan påverka 
varandra. Världen var för Leibniz uppbyggd genom ett oändligt antal “enkla substanser“  i 
grunden att betrakta som endast en form av substans  och dessa benämnde han som 
“monader”. Dessa kunde inte vara utsträckta var för sig, utan utsträckning innebar en 
mångfald av monader med olika egenskaper, sett ur fysikalisk synvinkel. Varje monad för sig 
betraktade Leibniz som en unik form av själ  således utan utsträckning  och Guds försyn 
hade gjort dem var och en till en spegel av universum. Därmed blir den materiella 
verkligheten egentligen en illusion, eftersom monaderna i denna uppbyggnad enbart förefaller 
stå i förhållande till varandra. Enligt Leibniz monadologi består således varje organism av ett 
stort antal monader och varenda en av dessa är, liksom övriga monader i världen, av en 
odödlig natur. Det finns dock i varje organism en dominerande monad och hos människan 
benämns den just som “själen“. Anledningen till att det känns som att förnuftet styr över våra 
handlingar är på grund av denna ledarmonad, som är en högre monad i hierarkin och därför 
förnimmer omvärlden på ett sätt som övriga kroppsmonader inte gör. Till skillnad från 
reguljära monader, rymmer människosjälen alla begrepp och erfarenheter som någonsin 
kommer att erfaras. Anledningen till att kroppen verkar följa själen i dess tankerörelse är en 

76 Calatrello, Robert Lawrence, The Basic Philosophy of Emanuel Swedenborg with Implications for Western Education, 
University of Southern California, 1966, sid. 93-94.
77 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 17.
78 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 101-103.
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följd av att själssubjektets begränsade uppfattningsförmåga. I själva verket är det Gud  den 
högsta och den enda fullt ut förnimmande monaden  som i tidernas begynnelse iscensatt den 
förutbestämda harmonin, harmonia praestabilita. Det gör att även själsmonaden och övriga 
monaders agerande är förutbestämda. Eftersom livet ur denna synvinkel kan betraktas likt en 
pjäs, medför det även att döden blir en illusion. När döden inträffar byter människosjälen 
enbart scen. Istället för att som Swedenborg lägga fokus på bevisföring av själen, strävade 
Leibniz efter att förankra systemet på metafysisk väg, genom att försöka ge säkra ontologiska 
bevis för Guds existens.79

Som vi redan sett i den här uppsatsen, verkar det som om Swedenborg tog mer intryck av 
modellen angående förutbestämd harmoni när den framställdes av Wolff, Leibniz efterträdare 
till posten som professor i matematik vid universitetet i Halle. Varken Leibniz eller Wolff var 
särskilt förtjust över att deras arbete buntades ihop till en filosofi och hade till viss del rätt i 
sina invändningar.80 Leibniz eleganta filosofi fick hos Wolff en knastertorr, men bitvis också 
mer konkret, akademisk prägel, som tilltalade dåtidens akademiker och tydligen även föll 
Swedenborg i smaken. Ofta var det geometriska antaganden som byggde upp Wolffs teorier: 
“A förhåller sig till B som C till D.” Genom ett fåtal abstrakta antaganden kunde man 
deducera fram såväl Guds egenskaper, som säkra vetenskapliga antaganden, vilket säkerligen 
var en av anledningarna till att Swedenborg drogs till Wolffs matematiska filosofi.81

Swedenborg genomförde visserligen en del studier av Leibniz egna teorier och skulle med 
tiden ta allt mer intryck av dem. Inledningsvis var dock Wolff den klart dominerande 
influensen och när Swedenborg fokuserade sina studier angående själens odödlighet hade han 
ett förhållande till Leibniz, främst genom studier av dennes adept. Wolff var en av de som i 
1600-talsanda strävade efter den rena matematiken och efter att bygga upp den elementära 
världen med hjälp av metafysiska utgångspunkter.82 På samma sätt ägde Swedenborg i varje 
fall ambitionen att genom sin korrespondenslära åstadkomma ett “rent” språk och matematiskt 
gestaltbara psykologiska principer. Men till skillnad från Wolffs intentioner, var Swedenborgs 
avsikt att åstadkomma en säker grund för studier av naturens fenomen och därigenom kunna 
bevisa själens odödlighet.83

Swedenborg insåg nödvändigheten av en systematisering, om man skulle äga möjligheten att 
greppa naturens fenomen. Leibniz betraktade det verkliga systemet som inbyggt i naturen. 
Trots den kaotiska ytan, fanns systematiseringen där, med Gud som garant.84 Swedenborg 
följde efter och menade att allting naturligt är gudomligt, men det innebär inte att naturen är 
fullkomlig, eftersom den då skulle vara en direkt del av det oändliga, av Gud. Den mer 
ofullkomliga naturen är istället en del av strävan mot fullkomlighet, mot det gudomliga 
slutmålet. Genom att se naturens skådespel kan man bevittna naturens strävan, men aldrig 
åstadkomma något konstaterande angående Guds väsen.85

79 Russel, Bertrand, Västerlandets filosofi (sv. övers. Alf Ahlberg), sjunde utgåvan, Natur och Kultur, Stockholm, 1994, sid. 
498-506.
80 Honderich, Ted (ed.), The Oxford Companion to Philosophy, ”Wolff Christian”, Lewis W. Beck, Second Edition, Oxford 
University Press, Oxford, 2005, sid. 964.
81 Bergquist, Lars, Swedenborgs hemlighet  om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud  en biografi, Natur 
och Kultur, Stockholm, 1999, sid. 173-174. 
82 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 325.
83 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 111.
84 Dunér, sid. 326.
85 ibid. sid. 415.
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I De infinito redogör Swedenborg för utvecklingen av partikelteorin till läran om serier och 
grader. Eftersom den i naturen subtila, ibland omärkbara, strävan efter rörelse  av Gud 
införda conatus  alltjämt var det Swedenborg satte som utgångspunkt i sitt arbete, kändes 
utvecklingen till en mer fullständigt seriedoktrin som den naturliga fortsättningen. Läran är 
dels en beskrivning av på vilket sätt ting i naturen är koordinerad och subordinerade, och 
således skilda från andra ting, men samtidigt förenade i en serie. Dels är det en beskrivning av 
på vilket sätt de olika seriernas ting i olika grad påverkar varandra, även här i form av 
samordning och underordning.

Med Wolff som förebild  förmodligen med den tyske teoretikerns Cosmologia generalis86

uppslagen på skrivbordet  skarvade Swedenborg ihop sin teleologi.87 I den kan naturens 
företeelser urskiljas var för sig, men de skulle inte existera om det inte vore för den serie i 
vilken de är inbegripna. Detta inkluderar precis varje företeelse i universum. Swedenborg 
verkade ha kommit till insikt om att allting, matematik, geometri, fysik, biologi och filosofi 
består av serier. Vi talar, tänker och handlar i serier och våra intryck är serier av mer eller 
mindre harmoniskt slag. 

Det universella i en serie är det som sätter sin prägel på den  hur många grader den än äger 
och eftersom det är en serie det handlar om, är det naturligtvis den första substansen i den som 
sätter prägeln.88 I Swedenborgs seriesystem blir således universum den mest universella 
serien, närmast följer  i enlighet med Wolffs syn  tre stycken högre serier. Dessa är de tre 
elementen  Swedenborg beskriver dem också som auror  vatten, jord och eld. Elementen 
går att härleda ifrån naturens första substans, vilket överensstämmer ganska väl med det som 
Swedenborg redovisade i sin partikelteori, men han överger här försöket att definiera den 
första substansen som sprungen ur matematiska punkter, utan benämner den mer svepande 
som “naturens första substans“. Efter elementen följer tre stycken lägre, naturliga serier: 
“djur“, “växter” och “mineraler“. Ur dessa sex härstammar i sin tur en mängd andra serier, 
vilka således är mer eller mindre förbundna med hela universum. Människan är så till sist den 
yttersta länken i den kausala kedjan. Det finns något gudomligt i människan, men detta beror 
inte på att hon är ett djur med förnuft eller att hon besitter en själ. Mottagligheten för det 
gudomliga, äger sin grund i att hon kan bekänna sig till Gud och erkänna Gud. Swedenborgs 
frälsningsschema indikerar att hans nyuppsatta forskningsmål, att bevisa den utsträckta själens 
odödlighet, medförde teologiska influenser, som kom att bli allt mer dominerande längre fram 
i hans arbete.

I sin teleologi89 motsätter sig Swedenborg en sammanblandning av Gud och universum. För 
Swedenborg kan det oändliga aldrig betraktas som universum, eftersom universum innefattar 
ändliga företeelser, som tid och rum. Swedenborg följer här Aristoteles bild av universum som 
något ändligt, fastän omöjligt att greppa. Swedenborg förklarar också att det är farligt att göra 

86 Wolffs teleologiska verk behandlar speciellt rörelse, den inbördes relationen mellan naturens ting och deras relation med 
universum.
87 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 101.
88 Begreppet “universell” hänvisar Swedenborg här till Aristoteles, som menade att det innebär gemensamma väsen som 
bevaras i en följd av individer. De substanser som härstammar ur den första är mindre fullkomliga och beroende på hur stor 
skillnaden är finns det olika universella nivåer av serier. 
89 Det kanske är på sin plats att notera att begreppen ”teleologi” och ”teologi” är lätt att blanda samman, men de äger helt 
olika betydelser. Inom skolastikens filosofi innebar begreppet ”teleologiskt” att universum ägde ett  i regel gudomligt 
slutmål, mot vilket det strävade. Med begreppet ”teologi” menas i min uppsats traditionell teologi, som innebär konfessionell 
dogmatik. Begreppen ”teleologi” och ”teologi” har även en mer modern betydelse inom respektive fakultet. 
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som Leibniz och benämna den högsta substansen för monad, eftersom detta förleder tankarna 
till att det härstammar direkt ifrån den första substansen och således ifrån Gud, som är 
oändlig. Denna teodicé90 är den första radikala avvikelsen som Swedenborg gjorde ifrån 
Wolffs leibnizinfluerade teleologi.91 I Swedenborgs system är det omöjligt att naturens alla 
avvikelser, defekter och fel direkt skall kunna härledas ifrån Gud och alltså funnits med redan 
vid skapelsen.92

I de naturliga serierna finns det ingen möjlighet att överskrida seriegränserna, men hos 
människan definieras serierna av en antingen högre eller lägre princip. I serien människan kan 
högre attribut strömma in i lägre och tvärtom. För att denna möjlighet till influxus skall kunna 
existera krävs det att tillhörande fenomen av olika grader kan överbrygga seriegränsen, per 
nexum.93 En serie kan inte överskrida en annan utan att inflödet får en ny gestalt och det är 
människans sinnesorgan som ger henne möjligheten att överbrygga olika serier. Det medför 
således också möjligheten för människan att, genom studier av de empiriskt tillängliga 
graderna, komma till insikt om de högre. 

Det fanns för Swedenborg också anledning att söka sig åt andra hållet, djupare ner i 
seriesystemet. Detta undvek Wolff så gott han kunde i sitt ontologiska resonemang, då han 
ville undvika glidningar från det ontologiska planet till det matematiska. Men Swedenborg 
ägde, i sin strävan efter ett heltäckande naturvetenskapligt system, ingen anledning till tvekan, 
utan betecknade den minsta möjliga substansen för unitas.94 Med dessa ville han göra 
gradernas inbördes relation konkreta med hjälp av matematisk symbolik, en idé som det i 
slutändan inte kommer bli mycket av. Swedenborg menade emellertid inte att med unitas
kunna urskilja seriernas grader fullt ut. Även ifall substanserna är gränsen till vad som går att 
inse, slutar inte serierna där.

Swedenborgs sökande efter att med sinnenas hjälp infånga själen vilar hela tiden i bakgrunden 
av detta resonemang. Men han konkretiserar det också genom att falla tillbaka till sin teori 
kring blodflödet, som han fortfarande anser vara det som ligger närmast till hands att vara 
nyckeln mellan kropp och själ. Han menade att i serien blodet är det röda blodet, som kan 
identifieras, en substans av lägre grad. Detta motsvaras av ett renare blod av högre grad, som 
ännu inte kan identifieras och graden över detta rena blod, regerar själsflödet. Eftersom ingen 
äger någon kunskap om dessa två sorters flöden, som antingen blandar sig med det röda blodet 
eller äger ett eget flöde, kan det inte fixeras. Det enda sättet att göra detta är att fördjupa 
studierna av det tillgängliga, röda blodet och på sikt omdefiniera det.

Swedenborg har här dragit slutsatser ifrån mikroskopstudier av blodet, utförda bland annat av 
banbrytande anatomister som Antony Van Leeuwenhoek och Marcello Malpighi.95 Dessa 

90 En teodicé är ett förslag till lösning på teodicéproblemet, vilket innebär problemet med att förklara Guds existens när det 
finns ondska och lidande. Det Swedenborg här försöker visa är att naturen, som besitter ondska och lidande, inte är en direkt 
del av Gud. 
91 Wolff kallade inte den första substansen för monad, utan för den enkla substansen. Detta innebär att Swedenborg 
förmodligen fått en lite skev bild av vad Leibniz egentligen menade och att Swedenborg egentligen ligger närmare Leibniz än 
vad Wolff själv gjorde. Swedenborg menar att den första substansen inte skall kallas enkel, eftersom det höljer den i en 
onödig mystiskt dunkel.
92 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 406-413.
93 Per nexum kan översättas till svenska med: via ett samband.
94 Unitas är egentligen den latinska översättningen av monader.
95 Leeuwenhooek var den förste som med mikroskopet hjälp upptäckte bakterier och Malphigis arbete var banbrytande vad 
gäller studier av embryon.
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hade med mikroskop studerat hur blodet bestod av två åtskilda substanser, röda och vita 
blodplättar och att det från de vita fanns kanaler till de röda, innehållande ett genomskinligt 
flöde. Swedenborgs två andra grader äger alltså en sorts liknande koppling, ej möjlig att 
urskilja med sinnena, och han menade att det måste vara den högsta graden, själsflödet, som 
strömmade in i hjärnans barksubstans. Swedenborg framhåller dock att detta fortfarande 
enbart är en teori och att han inte är säker på att svaret är så enkelt. 

Nyanser till den kommande korrespondensläran går här att urskilja. Swedenborg redovisade, i 
anslutning till ovanstående resonemang angående blodomloppet, vilka grundregler som skall 
gälla för analogier som överskrider gradgränsen inom en och samma serie, från det människan 
äger kunskap om, till det som är höljt för henne.

Det är värt att här notera att Swedenborg återigen inte lät skillnaderna mellan abstrakta och 
konkreta företeelser hindra honom. Wolff kan här betraktas som den starkaste influensen och 
det kan vara på sin plats att återigen påpeka att den tyske matematiske rationalisten haft som 
en grundpelare i sitt arbete att inte blanda samman det abstrakta med det konkreta. Wolff gav i 
sitt arbete inte några konkreta belägg för att omvärlden existerade. När Wolff talade om 
“grader” använde han dem för att belägga relationer som inte kan uppfattas i sig, utan som är 
imaginära. De är dock inte en illusion, utan helt enkelt matematiska. Swedenborg jämförde 
emellertid gradtal med en forskarsteges pinnar. Han tvivlade inte på omvärlden och ville ha 
konkreta belägg i sina studier, fast var samtidigt medveten om de svårigheter han försatte sig 
själv i genom att gå utanför den regelmässigt så strikta ontologiska språkanvändningen. 

Sedan de antika naturfilosoferna har, enligt Swedenborg själv, ingen förutom Leibniz, vågat 
sig på att gå längre än vad den svenske forskaren här gjort i sin ontologi, och ödmjukt sa sig 
Swedenborg ännu inte äga tillräcklig insikt för att själv avgöra om Leibniz gjorde det på rätt 
eller fel sätt.96 Leibniz menade att hans monader var det ytterst existerande och om man klöv 
materia skulle man till sist komma till en punkt, där materia inte längre var materia.97

Även om Wolff och Leibniz är en dominerande inspirationskälla när det gäller den konkreta 
framställningen av läran om serier och grader, så finns det andra bakomliggande motiv. 
Swedenborg genomförde åtskilliga studieresor till England under sin livstid  och skulle till 
sist också avlida i London  och fick därigenom en ganska god insyn i den då aktuella 
empirismen. Fastän den brittiska empirismen på många sätt kan betraktas som en motsats till 
den rationalistiska skolan, finns det en del inslag av rationalism i framförallt den tidiga 
empirismen. I synnerhet gäller det hos John Locke, som i sitt verk Concerning Human 
Understanding berör det ämne som Swedenborg särskilt vurmade för.98 Locke menade i det 
arbetet att språket, om det distinkt och genomtänkt avvägs, kanske skulle kunna användas i ett 
logiskt och mer kritiskt sammanhang än vad som dittills ansetts möjligt. Det som Locke 
egentligen är ute efter, är att framställa etik som en möjlig abstrakt vetenskaplig genre, värdig 
att jämställas med matematiken eller logiken. Däremot avfärdar Locke i sitt verk att 
naturvetenskapen någonsin kommer besitta samma ackuratess, som någon av de tre 
föregående nämnda ämnesområdena. Det Swedenborg tyckte sig urskilja  även ifall Locke i 
själva verket inte alls var inne på ämnet universalmatematik  var att hans lära om serier och 

96 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 59.
97 Lindborg, Rolf, Maskinen människan och doktor La Mettrie, Doxa, Lund 1984, sid. 40. 
98 Swedenborg läste dock Locke på franska, vilket säger en del om den entusiasm som då rådde i Frankrike inför empirismen. 
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grader var precis vad som här efterfrågades och svensken kände att omvärlden ägde ett behov 
av det han nu var i full färd med att åstadkomma. Swedenborg tog in det som passade i hans 
systematik och undvek att behandla det som inte gjorde det.99

Det läran om serier och grader skall påvisa är vilka grundregler som skall gälla för analogier, 
som överskrider gradgränsen inom en och samma serie, från det människan äger kunskap om, 
till det som är höljt för henne. Denna möjlighet till utökade kunskaper blir inte en realitet 
enbart för att möjligheten finns, enligt den svenske forskaren. Swedenborg säger sig sträva 
efter att återkonstruera ett vetande som en gång funnits i det mänskliga medvetandet, men som 
nu fallit i glömska. Denna strävan ger en bra antydan till det intresse som skulle väckas kring 
Swedenborg under romantikens era, då författare och konstnärer ofta betraktade framtiden 
med missmod, men det förgångnas kultur och konst med nostalgi.

2.4 Den aristoteliska ambitionen i Swedenborgs formdoktrin
Läran om serien och grader är således ett sätt att klargöra vilka ting som kan betraktas som 
härskande eller underkastade i en serie. Samtidigt var Swedenborg medveten om att läran inte 
klargjorde någonting angående en människas egna upplevelse av fenomen. Om de föregående 
verken varit skissen, blev Swedenborgs nästföljande verk, Oeconomia regni animalis,100 det 
officiella startskottet för den svenske forskarens projekt, att för sinnena bevisa själens 
odödlighet. För att visa att hans lära om serier och grader inte enbart var ett ontologiskt 
bländverk, utan ett nödvändigt sätt att klassificera naturen, gjorde Swedenborg målet i läran 
om serier och grader gällande i något han betecknade som “formdoktrinen“. I sina exempel 
hade Swedenborg hittills hållit sig till icke-konkreta kopplingar, som i fallet blodflödet. 
Oeconomia regni animalis är emellertid också en ambition till genomgång av hela kroppens 
anatomi. Hela tiden kan man skönja Swedenborgs tidigare teorier i bakgrunden, fastän han 
tycker sig inse att de byggts upp med en bristfällig metodik.101

Både naturen, människans kropp och hennes själ är formade efter ett specifikt syfte. Den 
formen genomströmmar allting och strävar efter att uppnå en perfektion. Louweenhoek hade 
genomfört undersökningar av blodkärl och nervfibrer, där holländaren tyckt sig kunna 
identifiera blodkärlen som cirkelformade och nervfibrer som snäckformade. Swedenborg 
ägde, som vi såg i den initiala partikeldoktrinen, en stark fäbless för spiralformen102 och insåg 
att det krävdes något mer än läran om serier och grader för att nå fram till det anatomiskt 
yttersta. Han bibehåller dock samma slutmål, vilket är att nå fram till det som egentligen är 
onåbart för sinnena och nå en insikt som för sinnena egentligen inte är konkret begriplig.103

Att blodkärlen och nervfibrerna beskrevs som cirkel- och snäckformade gav Swedenborg 
ytterligare en indikation på vilket sätt han skulle nå fram till sitt sökande efter en mer 
grundläggande anatomi. Han ansåg att de finaste fibrerna, som inte var möjlig att skönja ens 
med hjälp av det banbrytande mikroskopet, ändå kunde identifieras med hjälp av en 
formhierarki.104

99 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 98.
100 En fri svensk översättning av den latinska originaltiteln blir: Själsrikets organisation.
101 Calatrello, Robert Lawrence, The Basic Philosophy of Emanuel Swedenborg with Implications for Western Education, 
University of Southern California, 1966, sid. 96-97.
102 Ett intresse som även Descartes hade ägt. Spiralformen var på 1600- och 1700-talet en gångbar geometrisk figur, 
exempelvis när det gällde att förklara världsalltets uppkomst. 
103 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 125-126.
104 Dunér, sid. 435.



                                                                                                                                                                     21

Genom sin formdoktrin delar Swedenborg istället upp sin ontologi i sex steg, men med fem 
olika former, eftersom den högsta är det gudomligt oändliga och formlösa. Ambitionen är 
fortfarande densamma som i läran om serien och grader, att klassificera naturens fenomen. 
Men i formdoktrinen väljer Swedenborg en hierarkisk inriktning för att sammanfoga anatomi, 
fysik och metafysik, istället för att som läran om serier och grader utveckla en mer allmän 
ontologisk grund. Det handlade dock inte om att Swedenborg bytte inställning, utan snarare 
försökte sig på en annan framställning. Det som betecknades som universellt i läran om serier 
och grader, får här beteckningen repraesentatio. I varje form finns en spegling eller 
föreställning av de former som befinner sig längre ner på skalan. 105

Det som klargörs här är att Swedenborg mer aktivt började söka influenser vid sidan av Wolff 
och Swedenborg säger sig här ha gått tillbaka till Aristoteles. Wolff påpekade dock i sina 
skrifter släktskapet mellan sin egen och Aristoteles filosofi. Spårväxlingen blev, i svenskens 
egna ögon, följaktligen inte så radikal och istället kan man betrakta denna nya infallsvinkel 
som att Swedenborg, med Wolffs hjälp, sökte sig tillbaka till ursprungskällan Aristoteles.106

Ett viktigt konstaterande är att den svenske forskaren, tack vare det aristoteliska inflytandet i 
formdoktrinen, får ett verktyg som  trots att det äger matematiska utgångspunkter  inte kan 
anpassas till någon idé om universalmatematik och således är avståndstagande ifrån de 
matematiska ambitionerna. När man i formhierarkin når upp en till viss nivå, kan förnuftet 
knappt längre följa med och figurer eller kalkyler räcker inte till. Denna återkommande brist 
på tillräckliga “arbetsverktyg“ kom att leda Swedenborg allt längre bort ifrån hans initiala 
utgångspunkter och blottlade den matematiska strävan som enbart en ambition.107

Den lägsta formen betecknas som “angulär“, en vinkel som saknar en centrum. Det är den 
som kan klassas som en fysisk och kemisk grund och ger upphov till lukt och smak. Sedan 
följer den “perpetuo-angulära” formen, som är cirkulär och behåller räta linjer i form av 
radien från omkrets till mittpunkt. Till skillnad från den angulära äger den alltså ett centrum 
och är därför en högre, fullkomligare form, som Swedenborg menar är materians rörelseform. 
Steg tre är “spiralformen“, som naturligtvis utgår ifrån den cirkulära, men har en högre grad 
av oändlighet genom virveln. Fortfarande är inte virveln fullt ut spiralformad, utan varierar i 
alla slags ellipser, cykloider och kurvor. Swedenborg menar att det mänskliga förnuftet  trots 
de aristoteliskt förnuftiga ambitionerna  grumlas redan på den här nivån i formdoktrinen. 

Det är först i steg fyra, “perpetuo-spirala“, som den spiralformade virveln täcker alla cirklar 
från centrum till omkrets och determinerar de nedanstående formerna. Här återfinns också 
begreppet conatus, “strävan efter rörelse“, eftersom den perpetuo-spirala formen, enligt 
Swedenborg, äger en möjlighet till spontanitet. Den femte formen är den “celesta, perpetuo-
vorticala”. Detta är den högsta av naturens former och kan därför betraktas som naturen själv. 
Denna celesta form uppnår en än högre grad av evighet än samtliga föregående och är  vilket 
Swedenborg redan konstaterade i sin partikelteori  omöjlig att beskriva med hjälp av språket 
eller geometri. Denna form är egentligen formlös, eftersom den saknar materia, gestalt och 
utsträckning. Den har ingen radie och inget centrum. Swedenborg menar att detta är vad Wolff 
betecknade som “enkel substans“, Leibniz som “monad” och Platon som “Det första“. Men 
det är Aristoteles som Swedenborg här, återigen, åberopar för att verifiera sitt schema; den 

105 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 126.
106 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 435.
107 Jonsson, sid. 126.
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celesta formen strävar efter att bevara sitt ursprungstillstånd, på ett sätt som ingen 
nedanstående form gör, och om bibehållningen misslyckas kan den aldrig mer återfå sin 
fullkomlighet. Den celesta formen menar Swedenborg är vad som i den kristna folkmunnen 
brukar kallas himlen; här existerar en motsvarighet till varje individ som löper ner genom 
formskalan och ut i blodets renaste flödesform.

Jakobsstegens översta nivå består så till sist av det divina, vilket inte kan ses som en form 
överhuvudtaget, utan befinner sig bortom naturen. Det är det gudomliga  alltets början, 
mening och slutmål  men inte en del av själva naturen i Swedenborgs system. På samma sätt 
som hos Aristoteles, Descartes, Leibniz och Wolff, blir Gud någonting utanför universum. 
Swedenborg konstaterar återigen att det därför inte går att infånga med hjälp av våra ord, utan 
att det krävs ett mer abstrakt språk. Han försöker emellertid inte längre formulera ansatsen till 
någon form av universalmatematik, utan liknar det istället vid “ett tungomål som enbart änglar 
kan besitta“. Samtidigt påpekar Swedenborg att han genom sin formdoktrin har skapat ett 
system över hur det finns en indirekt inströmning av det gudomliga i de lägre formerna, och 
framförallt i själen.108

Denna analytiska grund innebär alltså att ur fullkomligheten har det uppkommit olika 
ofullkomliga vägar. Det är i sig en beskrivning av den oorganiska naturen, men täcker likväl 
den organiska. Formdoktrinen innefattar essensen i såväl substanser, som modifikationer och 
krafter. De högsta formerna befinner sig allra längst in. Till följd av brist på adekvata termer 
lämnar Swedenborg den analytiska grunden och övergår till mer, relativt, konkreta exempel, 
som beskrivningar på hur de högsta formerna kan förena sig och skapa metamorfoser. Han 
menar att i en partikel av vattenånga är det luft och eter109 som samverkar.110 För att inte de 
lägre formerna skall rasera krävs att allting intar sin förutbestämda plats kring formerna. Det 
innebär också att den celesta formen är den enda verkligt existerande.

Hela universum blir för Swedenborg likt ett kristallpalats, där det gudomliga skiner igenom 
strukturen, reflekteras som klarast där kristallen är som hårdast, renast, mest lämpad och bäst 
placerad för att vidarebefordra ljuset. Hela naturen äger innerst sin grund i universums högsta 
form och eftersom själen hos människan är den innersta naturen, den högsta formen, 
möjliggör den också kunskap om naturen, i vilken själen själv är inkluderad. Bilden för 
tankarna till nyplatonism, men indikerar snarare att Swedenborg här kommer närmare Leibniz 
än vad Wolff förmodligen någonsin gjorde. Leibniz själsmonad, blir också en representation 
av hela universum, med ett medvetande som möjliggör reflektion över kunskapsmässiga 
företeelser.111

2.5 Den skolastiskt präglade synen på själen
I detta avsnitt kommer jag redovisa Swedenborgs psykologiska system, vilket är av relevans 
för om man skall förstå på vilket sätt korrespondensläran tycks bli den enda möjliga utvägen 
för Swedenborg i hans vetenskapliga arbete. Hans tidiga användning av ordet korrespondens 
skedde med en viss ambivalens, men i och med sitt psykologiska arbete kom han att nyttja det 

108 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 435-437. 
109 Etern ansågs vara en osynlig, flyktig substans som uppfyllde varje hörn av universum.
110 Swedenborg menade att etern, vanligtvis vortical-spiral, blev lägre och spiralformad vid förångning, men återgick sedan 
till sin högre form då förångningen avtog. 
111 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 128-129.
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allt flitigare och på ett sätt som överensstämmer med korrespondensläran i sin helhet. 

Formläran blir ett initialt redskap i det psykologiska systemet, för att förklara hur sensationer 
kan förmedlas till hjärnstrukturen. Det är naturens inneboende conatus, ”strävan efter rörelse”, 
som här genom fibrer och flöden blir grunden till det psykologiska systemets kommunikation. 
Själen blir kroppens formgivare och måste därför kunna ikläda sig olika tillstånd, genomgå 
metamorfoser från rörlig till stel vävnad, för att kunna behålla sin hierarkiska struktur i 
kroppen. Enligt Swedenborg förenas alla fibrer i ett membran i cerebral cortex, dit således 
samtliga sensationer återknyts till samtliga hjärnceller. Hjärncellernas finast formade produkt 
är flytande fibrer  något annat vore enligt Swedenborg omöjligt, eftersom om det inte fanns 
rörelse skulle samma sensation upprepas gång på gång  och det innebär att varje cell sätter 
sin egen prägel på den sammansatt upplevelsen. Enligt Swedenborg tydde mycket på att de 
mest rörliga och flytande fibrerna befann sig i hjärnans pannlob och att den således var 
centrum för tankeförmågan.112

Som jag tidigare nämnt kan begreppet ”form”, i Swedenborgs formdoktrin, tillskrivas både 
substanser, modifikationer och krafter. Detta innebär att Swedenborg här får ett verktyg som 
han anser sig kunna använda även på det psykologiska planet. Omvärldens sensationer 
objekt, ljud, smaker, upplevelser  blir via nexus tillgängliga för psyket. Formerna återfinns 
inom kroppen, vilket vi setts exemplifieras från blodets saltpartiklar till psykets översta 
själsform, och där återfinns grunden till den somatiska strukturen. Men formerna återfinns 
också i omvärlden, vilket leder till att ju fullkomligare formerna är, desto angenämare blir de 
för sinnena. 

Om jag börjar med att analysera Swedenborgs psykologiska syn på själen, inleds den således 
med konstaterandet att själen är de inre formernas högsta form. Själen är den enklaste, högsta, 
och således det enda som verkligen äger förståelse. Om själen inte strömmande uppfyllde 
människans intellekt, skulle det vara omöjligt för henne att veta i vilken ordning händelser 
äger rum eller vad för sorts händelser det rör sig om.113

Men när Swedenborg kommer in på vilket sätt själen kan äga kunskap  kunskap som också 
skall vara möjlig att på något sätt förmedla via sinnena och vice versa  stöter han på problem 
med den rationalistiska psykologin. Swedenborg har uppenbarligen återigen svårt att helt och 
hållet acceptera Wolffs metodiska grund, även ifall han ännu inte verkade uppfatta hur starkt 
rationalistiska Wolffs idéer egentligen är. Enligt praestabilita harmonia, finns det ingen 
aktuell koppling mellan själ och kropp, utan denna uppehålls genom en förutbestämd 
harmoni. Både Leibniz och Wolffs filosofi lider, sett ur Swedenborgs perspektiv, av en 
bristfällig avsaknad av konkreta slutsatser. Den förutbestämda harmoniläran leder inte till 
några antaganden om det andligas aktuella anknytning, utan hänvisar dem till tidernas 
begynnelse och omöjliggör således all konkret forskning, enligt dess kritiker. Det är som att 
bygga upp ett vetenskapligt projekt, dömt från början att misslyckas, eftersom det som skall 
utforskas är onåbart. Swedenborg är på väg i motsatt riktning och försöker finna en för 
sinnena konkret lösning till det psykofysiska problemet. En av grundpelarna blir därför att 
människan måste lära sig av det hon kan äga tillgång till, vilket medför behovet av ett 

112 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 183.
113 Calatrello, Robert Lawrence, The Basic Philosophy of Emanuel Swedenborg with Implications for Western Education, 
University of Southern California, 1966, sid. 113-114.
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grundligt utvecklat psykologiskt system. Om det inte finns någon aktuell koppling mellan 
kropp och själ blir nyttan av ett psykologiskt system tvivelaktig, men trots detta vidhåller 
Swedenborg att det rationalistiska systemets introperspektiva psykologi, begreppsmässigt sett, 
ändå är det bästa tillgängliga.114

Samtidigt söker sig Swedenborg återigen tillbaka till ett legitimerat instrument av äldre slag; 
Aristoteles egna huvudsakliga idé angående själen är att om den inte äger en kropp kvarstår 
endast andeväsendet, med vilket det är omöjligt att fylla tid och rum. En själ är ingen 
människa utan kropp. Föreningen mellan människans båda väsentliga delar sker genom att 
vissa rörelser i själen förekommer, som motsvaras i kroppen och tvärtom. Enligt Aristoteles är 
det känslan som manifesterar denna influxus, “inströmning“, vilket varken kroppen eller själen 
ensam kan frambringa. Även sinnena äger inverkande över själen, vilket visar att förhållandet 
är fysiskt.115

Harmonia praestabilita-modellen fick utstå hård kritik i de tyska furstendömena under 
Swedenborgs aktiva forskartid. Främst kom kritiken ifrån ursprungliga anhängare, som sedan 
vänt sig mot teorin och istället anslutit sig till idén om physical influx. En av de starkaste 
bakomliggande orsakerna till motståndet var att Wolffs teorier116 ansatts hårt av kristna 
falanger, som funnit hans teorier kring en verkningslös själ förkastlig.117 Det gav vind i seglen 
för den mer filosofiska kritiken, som byggde på att det geometriska och matematiska 
tankesystemet hos Wolff aldrig skulle vara tillräckligt för att lösa det psykofysiska problemet, 
eftersom mycket talade för att problemet inte alls var geometriskt eller matematiskt. Svaret 
ansågs istället finnas närmare än vad Wolff försökte få det till, i sina metafysiska 
vindeltrappor. Physical influx ger ett svar på varför djurens anatomi påminner så mycket om 
människans; det visar att det är skillnaderna mellan djur och människors komplexitet som är 
avgörande i sökandet efter själen.118

För att man skall kunna studera själens rike måste man till en början äga en uppfattning om 
psyket, den konstruktion som är möjlig att få vetenskaplig tillgång till. Swedenborg sökte sig 
under sin utveckling av korrespondenslära fram till just influxus som verktyg för sin 
psykologiska modell. Han fullbordade aldrig något genomarbetat psykologiskt verk, men höll 
under hela sitt arbete fast vid försöket att fysiologiskt förklara kommunikationen mellan 
kroppen och psyket. Dock började han mer och mer tvivla på att det gick att bibehålla en helt 
och hållet fysisk inströmning, physical influx, som förklaring på problemet angående kroppen 
och själens växelverkan.119 Till begreppet influxus, “inströmning“, ville Swedenborg istället 
knyta harmoni. Att det på fysiologisk väg råder en “inströmning av harmoni“, istället för av 
fysiska entiteter. Swedenborg höll således fortfarande fast vid begreppet influxus, men hade 
för avsikt att låta det stå som fysiologisk förklaring och istället använda korrespondens som 
psykofysisk förklaring.120

114 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 179-180.
115 Bergquist, Lars, Swedenborgs hemlighet  om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud  en biografi, Natur 
och Kultur, Stockholm, 1999, sid. 450.
116 Leibniz hade avlidit vid den här tiden.
117 Dessutom hade Wolff gjort sig själv ytterligare impopulär inom dessa kretsar genom att sprida Confucius-citat omkring 
sig.
118 Watkins, Eric, From Pre-established Harmony to Physical Influx: Leibniz's Reception in Eighteenth Century Germany, 
Perspectives on Science 6.1&2 (1998). http://muse.jhu.edu/journals/perspectives_on_science/v006/6.1watkins.html
119 Jonsson, sid. 177.
120 ibid. sid. 193.
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Det Swedenborg gjorde var att applicera den skolastiska synen på själen, som äger mycket 
gemensamt med idén om influxus. Båda kan definieras med aristoteliska influenser, men i 
mångt och mycket handlar det om den skolastiska infallsvinkeln som präglade studier av 
själen under 1200- och 1300-talet.121 Swedenborgs olika psykologiska fakulteter blir  i 
enlighet med den skolastiska bilden  Anima, “själen“, mens rationalis, “det mänskliga 
förnuftet“, och slutligen animus, “sinnescentrat“. 

Anima är själens organiska gestalt. Swedenborg hade tidigare varit inne på att jämställa det 
med själsflödet och hade ännu inte övergivit idén. Enligt Swedenborg är själen ofrånkomligen 
något som människan inte har direkt tillgång till, något som existerar redan från födseln och 
inte påverkas av psykiska sjukdomar, utan kvarstår som det sant mänskliga hos en individ. 
Ingen sensation är, enligt Swedenborg, möjlig utan själen. Det behövs assistans av en inre syn, 
apperception, för att kunna nyttja sinnena och den apperceptionen tillhandahåller själen.122

Fastän själen är högst i hierarkin, besitter den inte någon självreflexion och inte heller någon 
frihet, i vilket fall inte i jordelivet. Istället får själen anpassa sig efter mens rationalis
nyckfullhet. Förnuftet är centrum för den psykiska aktiviteten, lokaliserad till barksubstansen 
och var för Swedenborg förklaringen till varför människans liv innefattar synd och lidande, då 
själen inte äger någon öppen förbindelse med den naturliga kroppen. 

Förnuftets nyckfullhet beror i sin tur till stor del på Animus,123 som är kroppens sinnescentra, 
enligt Swedenborg lokaliserad i stora hjärnan. Det är också här som imaginära fantasibilder 
och begär uppstår. Sinnliga föreställningar uppträder här avskilda och behöver föras vidare till 
förnuftet för att bli intellektuella föreställningar i ett koherent sammanhang.124

Men förnuftet besitter också det högst stående naturliga organet, intellectus purus, “det rena 
intellektet“. Förnuftet omarbetar minnesföreställningar och sinnesinformation till enkla 
former, vilka med hjälp av det rena intellektet  ett koncept som Swedenborg förmodligen 
hämtat ifrån Malebranche  blir till mer komplicerade tankar. Det är i kombination med den 
fantasiföreställning som animus tillhandahåller, som förnuftet genererar funktionen det rena 
intellektet, vilket möjliggör uppfattningar om andliga och universella begrepp. Det rena 
förnuftet är ingen funktion som går att identifiera med språket eller fastslå genom någon 
anatomisk undersökning, utan är själens högsta naturliga form. Eftersom det rena intellektet är 
en del av själen besitter den naturliga sanningar, som inte kan formuleras med hjälp av språk. 
Istället måste sann kunskap, som enligt Swedenborg således indirekt förmedlas av själen, 
representeras genom drömmar, allegorier eller antikens dubbeltydiga fabler som syftar på 
sanningen om tillvaron.125

Det Swedenborg här försökte åstadkomma är en syntes av, det han betecknar som, ”antik 
vishet” och ”modernt vetande”. Det karaktäriseras bland annat av att han i en mening försöker 
foga samman preferenserna i den pseudo-augustinska skriften De spiritu et Anima, att själen 

121 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 173.
122 Calatrello, Robert Lawrence, The Basic Philosophy of Emanuel Swedenborg with Implications for Western Education, 
University of Southern California, 1966, sid. 115.
123 Swedenborg skulle några år senare, i sitt teologiska arbete, förfina sin psykologiska begreppsapparat och slå samman mens
rationalis och animus till en och samma enhet. 
124 Jonsson, sid. 186-188.
125 ibid. sid. 189-190.
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är en avbild av all vishet, ihop med monadologin, där varje monad i sig innebär en 
representation av hela universum och som hos själsmonaden, förnuftsväsendet, återföljs av ett 
medvetande. Begreppet ”representation” hämtade Swedenborg i Wolffs psykologiska 
system,126 trots hans tilltagande kritik mot den tyske teoretikerns arbete. Exempelvis nyttjar 
Swedenborg begreppet ”perception” på samma sätt som Wolff. Följaktligen blir en perception 
 tillhörande animus  av ett konkret objekt, en förnuftets representation  tillhörande mens 
rationalis  medan mer allmänna abstrakta föreställningar istället betraktas som begrepp.127

Själen blir således ett sorts spirituellt medvetande, vars intellektuella operationer är vida 
överlägsna mens rationalis, som inte äger några medfödda idéer, utan tillförskansar sig 
kunskap a posteriori.128 Själen är det som äger medfödda idéer och principer som dominerar 
och koherent sammanställer erfaren kunskap. Liksom Leibniz menar även Swedenborg att 
själen blir en perfekt och intuitiv representation av universum och för den svenske forskaren 
korresponderar sann erfarenhetsmässig kunskap129 med själens intuitiva kunskap. Sålunda 
instämmer Swedenborg i att det finns en förutbestämd harmoni hos själen, eftersom hans 
metafysiska syn på universum medför att alla ting i universum samverkar mot ett slutgiltigt 
mål. Själens inneboende idéer representerar världens ordning och regler, vilka är nyckeln till 
vetenskapens grund. Det ger själen möjlighet att bedöma hur pass koherent sinnenas 
information är.130

Parallellt med sitt psykologiska system vidhåller Swedenborg alltjämt sin själsligt materiella 
struktur, med förhoppningen att det en dag skall vara möjligt att med mikroskopets hjälp göra 
en total analys av själens struktur. Denna förhoppning grundar sig i hans egen seriedoktrin, 
som innebär att naturen styrs av en enda lag och att allt i vårt universum, såväl det materiella 
som immateriella, äger ett gemensamt ursprung. Det innebär följaktligen att inga metafysiska 
inslag skall behövas för att förklara den konkreta teorin angående växelverkan mellan kropp 
och själ, vilket gör att harmonia praestabilita-modellen inte är ett alternativ till en fullständig 
lösning. Problemet ligger istället på ett annat plan, det språkliga och förnuftsmässiga.131

Det vi har sett i detta avsnitt är hur Swedenborg börjat betrakta själen som något mer än 
enbart rörelser i hjärnbarken. Han har genom sin seriedoktrin nått fram till resultatet att den 
gudomliga viljan alltid är mer eller mindre direkt närvarande och genom sin formdoktrin 
försöker han strukturera en hierarkisk bild av själen. Samtidigt klandrar Swedenborg sig själv 
för att i sina två fullbordade verk av Oeconomia regni animalis varit för ivrig med sitt projekt, 
att bevisa själens odödlighet för sinnena. Själens komplexa samspel med kroppen verkade 
onekligen inte bara gå att hänvisa till hjärnan, utan behöver istället hänvisas till hela den 
mänskliga kroppen. Det som krävdes var en total genomgång av den mänskliga anatomin och 
dess funktioner, ett projekt som Swedenborg med iver började skissa på.

126 Det bör tilläggas att Wolffs psykologi är betydligt mer förfinad än vad Swedenborg här får den att framstå som. Wolff 
använder i sin psykologi en systematik som ger begreppen ytterligare precision. Den tyske rationalisten skiljer mellan 
perceptionen/apperception som obskyra eller klara, och idéer/begrepp som distinkta eller förvirrade. Swedenborg fullbordar 
aldrig sitt eget psykologiska system, utan försöker få fram en grund till det som snart kommer tituleras korrespondensläran.
127 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 174-177.
128 Kunskap som klassificeras a posteriori är beroende av erfarenheten. 
129 Återigen menas här med begreppet ”korresponderar” att något ”överensstämmer”. 
130 Calatrello, Robert Lawrence, The Basic Philosophy of Emanuel Swedenborg with Implications for Western Education, 
University of Southern California, 1966, sid. 118-123.
131 McNeilly, Stephen (ed.) On the True Philosopher and the True Philosophy, Essays on Swedenborg, ”Metaphysics and 
Biology: Thoughts on the Interaction of the Soul and Body in Emanuel Swedenborg”, Francesca Maria Crasta, The 
Swedenborg Society, London, 2002, sid. 49.
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2.6 Korrespondensbegreppets syntetiserande applicering
Swedenborg insåg efter sitt utmattande arbete med sin serie Oeconomia regni animalis 
vilken “enbart” behandlat hjärnan och dess psyke  att det inte skulle bli någon enkel 
avhandling att förklara hela människokroppen. Ändå presenterade han den 2 juli 1743 för 
Kungliga Vetenskapsakademien utkastet till sitt kommande verk Regnum animale.132 Den 
svenske forskaren avslöjade att han planerade ett mastodontverk i sjutton delar, där kroppens 
anatomi skulle genomgå en grundlig analys på ett aldrig tidigare skådat sätt. De biologiska 
problemen rörande hjärnans struktur och funktion, kroppsflöden, fortplantning och fibrer 
skulle klargöras i de första elva delarna, och själens vetenskapliga infångande skulle ske i de 
sex sista delarna. Swedenborg ämnade lägga fram doktriner som skulle sträcka sig från 
kroppens materiella struktur till själens immateriella struktur, genom formdoktrinen, läran om
serier och grader och slutligen läran om representationer, vilken senare kom att vävas in i 
korrespondensläran.133

Samtidigt som Swedenborg påbörjade sitt projekt led han emellertid av svåra vetenskapliga 
metodiska motgångar, i och med sitt allt mer markerande avståndstagandet ifrån Wolff. 
Bilden av denne desillusionerade fullständigt för Swedenborg under åren 1744-45. Den 
författare som Swedenborg hyllat och försökt efterlikna i sitt vetenskapliga arbete visade sig 
åtminstone enligt den tyske rationalistens allt mer inflytelserika kritiker  inte alls ha särskilt 
mycket till övers för den kristna tron. Istället framhöll Wolff ateismen som den bästa 
utgångspunkten vid vetenskaplig forskning. 

För Swedenborg är inställningen snarare den motsatta. Han menar att själen har en längtan 
efter Gud och det högsta goda, samtidigt som den är fjättrad av kroppens sinnen. Swedenborg 
tycker sig allt mer börja inse att själen är lösningen på sitt eget problem. Själen strävar 
emellertid åt ett annat håll än de mänskliga sinnena. En annan sorts kunskap än blott den 
världsliga måste förmedlas för att möjliggöra insikten. Swedenborg, ägnande allt mer tid åt 
religiösa grubblerier, tyckte sig se Wolffs system som ett sätt att ta avstånd ifrån Gud som en 
högsta allsmäktig källa. Swedenborg själv var i ett skede av sitt liv, såväl det privata som det 
forskningsmässiga, där han verkade vara på väg åt motsatt håll och istället behövde ha med 
Gud på ett mer konkret sätt i sina vetenskapliga undersökningar. Swedenborg menade att utan
hängiven dyrkan till ett högsta väsen kan ingen filosof anse sig komplett utrustad inför sin 
uppgift.134

Som jag visade i det föregående avsnittet, hade Swedenborg för första gången med explicita 
influenser ifrån Malebranche, däribland konceptet ”det rena intellektet”. Vid sidan om 
harmonia praestabilita och physical influx, var det fransmannen Malebranches occasionalism,
som var den mest omdebatterade växelverkansteorin i Swedenborgs samtid. Denna skola kan 
ses som en vidareutveckling av Descartes idéer, men med ett viktigt undantag; teorin 
angående växelverkan betraktades inom occasionalismen som en omöjlighet. Den senare 
1600-talsfysiken hade konstaterat att all materiell rörelse kan förklaras enligt dynamikens 
regler. Rörelse i världen är given i en riktning enligt lagen för tröghetsmomentet och det 
omöjliggör själens förmåga att påverka kroppens rörelser. Occasionalismen bygger istället på 
att såväl kroppsliga som själsliga substanser är direkt bestämda av Gud, men ges tillfälle, 

132 En fri svensk översättning av den latinska originaltiteln blir: Själens rike.
133 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 80-81.
134 Bergquist, Lars, Swedenborgs hemlighet - om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud - en biografi, Natur 
och Kultur, Stockholm, 1999, sid. 175-178.
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occasion, att vara koordinerade.135 Det som mest markant skiljer occasionalism från harmonia 
praestabilita är att det i den förstnämnda teorin blir en förening mellan kropp och själ genom 
den aktiva viljan hos skaparen, istället för en förening genom förutbestämd harmoni.136 Enligt 
occasionalismen kan substanser sinsemellan inte interagera utan skaparen. Det innebär för 
kausalitetsteorin att det som människan tar för givet som kausalitet, inte alls är det. Istället är 
relationen en konsekvens av Guds vilja, en vilja som gjort kausal nödvändighet rådande. 137

Jämsides med sina psykologiska studier hade Swedenborg flitigt analyserat Malebranches 
egna verk, De la recherche de la vérité, i latinsk översättning, och introducerats på vilket sätt 
begreppet correspondentia, ”korrespondens”, nyttjas i ett mer analogt syfte, än enbart 
motsvara. I Malebranche verk var det särskilt ett stycke som hos Swedenborg väckte 
tankegångar: 

 ”Själens förening med kroppen, så långt vi nu kunna lära känna den, består i en ömsesidig 
och naturlig analogi… Och om jag får kalla den så, en korrespondens (correspondentia) 
mellan själens tankar och spåren i hjärnan, och mellan dess känslor och livsandarnas rörelse… 
Om man kunde förklara relationerna mellan andliga ting genom materiellas, skulle man 
bestämma dem på klaraste sätt och prägla dem i själen…”138

Det orsakssamband som inom occasionalismen enbart hänvisas till Gud, rimmar inte väl med 
Swedenborgs egna forskningsprojekt, att för sinnena fastslå själens odödlighet. Ändå väcker 
Malebranches text tankegångar som Swedenborg i anslutning nedtecknar, beträffande 
begreppen ”korrespondens” och ”representation”, vars resultat jag nu skall redovisa i detta 
och nästkommande avsnitt. 

Det var på intet sätt någon genomgående metod för Malebranche att använda begreppet 
”korrespondens”, men det var heller inget unikt tilltag. I växelverkansdebatten som ägt rum i 
Europa på 1600-talet hade begreppet ibland använts parallellt och jag har tidigare redovisat 
hur även Swedenborg nyttjat ordet på olika sätt; dels det mer konventionella, för att beskriva 
en motsvarighet, men också i samband med en makrokosmos/mikrokosmos-analogi, angående 
sambandet mellan det gudomliga och det jordliga.139 Anledningen till att Swedenborg tog till 
sig begreppet ”korrespondens” var förmodligen för att det i hans tid inte var fyllt med samma 
associationer som ”representation”, ”analogi” eller ”motsvarighet”. Själva ordet 
correspondentia betraktades rentutav som dålig latin och istället föredrogs av drivna latinister 
de snarlika conspiratio eller convenientia.140

Den struktur som Swedenborg dragit upp i sitt psykologiska arbetet innebär att själen och 
kroppens samverkan sker på ett sätt som Swedenborg själv finner mycket lämpligt att 
beteckna som ”korrespondens”. Människans språk är knutet till förnuftet, mens rationalis, och 

135 Russel, Bertrand, Västerlandets filosofi (sv. övers. Alf Ahlberg), sjunde utgåvan, Natur och Kultur, Stockholm, 1994, sid. 
479-480.
136 Lindborg, Rolf, Maskinen människan och doktor La Mettrie, Doxa, Lund 1984, sid. 31-32. 
137 Honderich, Ted (ed.), The Oxford Companion to Philosophy, ”Occasionalism”, Paul Noordhof, Second Edition, Oxford 
University Press, Oxford, 2005, sid. 669. 
138 Malebranche, Nicholas, ”De la recherche de la vérité” citerad i Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist 
& Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 23.
139 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 23.
140 Wilkinson, Lynn R, The Dream of An absolute Language, Emanuel Swedenborg and French Literary Culture, State 
University of New York Press, Albany, 1996, sid. 93.
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det medför att för att infånga den högre stående själen räcker inte språket till. Återigen syftar 
Swedenborg på att det behövs ett vetenskapsfilosofiskt konstspråk, för att överbrygga 
kunskapsglappet. Intellektet är för människan utvecklingsbart, vilket medför att det med tiden 
besitter ett utökat förråd av kunskap. Eftersom animas vetande består av allmänna begrepp 
då den inte har någon direkt kunskap till världen  är förnuftet beroende av att öka tillgången 
av allmänbegrepp för att kunna nyttja själens kunskap. Enligt Swedenborg verkar här en 
tänkbar utväg vara att applicera korrespondens som förklaring till problemet.141

Fortfarande befinner sig korrespondensläran ännu enbart i sin linda, trots att Swedenborg här 
ändå klargjort att han anser att korrespondens kan ge svaret till växelverkansproblemet. För att 
indikera och konkretisera på vilket sätt han menade att korrespondens är lösningen, ger 
Swedenborg två exempel på korrespondens, som enligt den svenske forskaren möjliggjort 
hans egna psykologiska uppbyggnad. Det sker dels genom att Swedenborg visar på vilket sätt 
korrespondens föreligger mellan en verbal process och den föreställning som framkallas. Ord 
är egentligen enbart tremulationer och vibrationer, som kan nå sinnesorganen och dess 
membran, vilket leder till en förändring i hjärnan. Den förändringen har människan genom 
inlärning kommit att förknippa med en viss föreställning.142 Denna process mellan ord och 
den mentala representation som framkallas är vad Swedenborg i sitt resonemang betecknar 
som ”förvärvad korrespondens”, correspondentia acquisita. 

Den andra sortens korrespondens är naturlig, correspondentia naturalis, och äger rum mellan 
den visuella perception av ett objekt och den inre syn som själen tillhandahåller. Synsinnet 
bidrar till harmoniserade bilder, vilket ger upphov till en naturlig tillståndförändring i hjärnan 
och därmed uppkommer en föreställning som kan sägas korrespondera med det yttre objektet. 
Tillståndförändringar i hjärnan äger rum med omedelbar verkan och inte heller den naturliga 
korrespondensen är möjlig att vidhålla om det inte äger rum någon form av inlärning. Därmed 
kan man fastställa att den inlärda formen av korrespondens bygger på den naturliga, annars 
blir funktionen som hos djur, där korrespondensen med världen mestadels äger rum i ett 
instinktivt och navigerande syfte.

Den syntetisering som Swedenborg eftersträvat mellan de samtida teorierna angående 
växelverkansproblemet, physical influx, praestabilita harmonia och occasionalism, drivs här 
till sin spets. Swedenborg menar återigen att själens status är den av förutbestämd harmoni, i 
enlighet med Leibniz och Wolffs idé. Fastän Swedenborg tagit avstånd ifrån, framförallt 
Wolffs, forskningsmetodik, vidhålls fortfarande en del av dess terminologi. Samtidigt 
framhåller Swedenborg att influxus verkar vara det sätt på vilket kroppen inbördes samverkar, 
fast det rör sig inte om något fysiskt inflöde, utan ett inflöde av harmoni. Swedenborg vill 
definiera det som divin influxus, vilket enligt honom är det begrepp som occasionalismen 
använder för att beskriva en gudomlig kontinuerlig process som möjliggör den fysiska 
växelverkan. På samma gång är det också hans conatus-begrepp ifrån seriedoktrinen som 
återigen aktualiseras, eftersom denna divin influxus samtidigt skall kunna förklaras med hjälp 
av fysikaliska lagar.143

141 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 184.
142 McNeilly, Stephen (ed.) On the True Philosopher and the True Philosophy, Essays on Swedenborg, ”Metaphysics and 
Biology: Thoughts on the Interaction of the Soul and Body in Emanuel Swedenborg”, Francesca Maria Crasta, The 
Swedenborg Society, London, 2002, sid. 51.
143 Jonsson, sid. 192-197.
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Ingen av de tre samtida modellerna kan således betraktas som en fullständig modell, utan när 
det kommer till frågan på vilket sätt de båda konstitutionerna kropp och själ samverkar, måste 
det enligt Swedenborg ske på ett sätt som påminner om våra sinnens korrespondens med 
omvärlden. Det existerar en koppling mellan det materiella och det immateriella, som inte går 
att bestyrka fysiskt, men otvivelaktigt finns där. Och eftersom kopplingen finns där gäller det 
att välja rätt ansatsvinkel, vilket enligt Swedenborg är korrespondens. Själens språk är det av 
idéer  som är medfödda  och dess förbindelse med det högsta naturliga organet, det rena 
intellektet, sker således genom correspondentia naturalis. Fortfarande var Swedenborg dock 
ytterst tveksam på vilket sätt appliceringen av korrespondens skulle realiseras.144

Som jag avslutningsvis nämnde i föregående avsnittet innebär korrespondensappliceringen att 
problemet istället placeras på ett annat plan än det fysiska, nämligen det språkliga och 
förnuftsmässiga. Själen, liksom dess förbindelse, kan enligt Swedenborg inte beskrivas 
rättfärdigt genom de språkliga uttryck som människan äger tillgång till. Inte ens lärospråket 
latin äger, enligt honom, tillräcklig dignitet för den uppgiften. Swedenborg påpekar också att 
det, ur ett naturvetenskapligt perspektiv, inte är någon mening med att tillgripa ontologiska 
ovidkommande analogier eller transcendentala scheman för att få tillgång till denna högre 
verklighet, i vilken själen befinner sig. Det går inte att nå tingens högre potenser på det sättet, 
utan istället krävs en sönderdelning av tingen, vilket i sin tur leder till att de orden man lånar 
från den lägre graden blir inadekvata och omskrivningar därför krävs. Problemet är att dessa 
omskrivningar kan innefatta tusentals ord, vilket således tar en oerhörd plats och förmodligen 
inte leder till någon klarhet alls.145 Det som krävdes var, enligt Swedenborg, ett förandligande 
av språket, som jag skall studera närmare i det avslutande avsnittet. 

2.7 Korrespondensläran 
Regnum animale, med utgångspunkt i fysiologin, skulle således bli ett mer heltäckande verk 
än vad världen någonsin hade skådat. Anledningen till denna omfattning var just på grund av 
dess svåråtkomliga mål, klargörandet av själens odödlighet. Swedenborg menade att en stor 
del av själens mysterier orsakades av att dåtidens samtliga vetenskapliga fakulteter ägde olika 
begrepp, metoder och utgångspunkter. Det Swedenborg således ämnade göra var att författa 
en religiös, filosofisk, medicinsk och psykologisk encyklopedi, vars grund vi sett honom lägga 
genom hela sitt vetenskapliga arbete. 

Parallellt med sitt fortskridande arbete genomgick Swedenborg något som kan beskrivas som 
en religiös livskris. Den innefattade schizoida upplevelser av att han ägde ett inre och yttre 
jag, i kombination med Kristusvisioner, som Swedenborg menade sig motta varken sovande 
eller vaken. De symboliska bilderna, sprungna ur Swedenborgs undermedvetna, vägledde 
honom såväl i forskningsarbetet som privatlivet och han tolkade dem likt ett orakel. Som jag 
tidigare nämnt är drömmar ett av det sätt som Swedenborg hävdade att själen, genom det rena 
intellektet, äger möjlighet att förmedla sig med kroppen. Det bildspråk som drömmar består 
av är en naturlig korrespondens, oförstörd och ren enligt Swedenborg, och han tydde 
följaktligen drömmar på ett sätt som förmodligen skulle varit främmande för honom tio år 
tidigare. Parallellt blir också de teologiska inslagen än mer påtagliga i Swedenborgs arbete. 

144 McNeilly, Stephen (ed.), On the True Philosopher and the True Philosophy, Essays on Swedenborg, ”Metaphysics and 
Biology: Thoughts on the Interaction of the Soul and Body in Emanuel Swedenborg”, Francesca Maria Crasta, The 
Swedenborg Society, London, 2002, sid. 51.
145 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 118.
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Man kan konstatera att upplägget till det som avsågs bli serien Regnum animale indikerar att 
Swedenborg jämställer den religiösa tron med vetande, och att de båda i själva verket aldrig 
kan separeras. I Regnum animale påstås det vara uppenbart att analytiskt givna sanningar finns 
invävda i vad Swedenborg betecknar som ”gudomlig vishet”.

I den första delen av Regnum animale, som fokuserar på bukens anatomi, återfinns det som 
brukar betecknas som den första tryckta presentationen av korrespondensläran. I den del som 
avhandlar kroppens njurar, tycker sig Swedenborg klarsynt inse vart hela hans vetenskapliga 
arbete är på väg. På samma sätt som blodet renas och återföds under dess kretslopp, menar 
Swedenborg att människan återbildas till kropp och själ.146 På det sättet representeras det 
andliga livet i det kroppsliga. Därefter klargör han att detta enbart är ett exempel på vilket sätt 
läran om korrespondenser och representationer skall appliceras. Swedenborg menar att alla 
ting som inträffar i naturen, inte enbart i kroppen, äger en överensstämmelse med det andliga, 
vilket gör att enbart en säker slutsats kan dras: den fysiska världen är enbart en symbol för den 
andliga världen. På så sätt inskränks inte språket längre genom sina begränsningar, utan 
överskrids med hjälp av representationerna som människan äger till världen, vilka är fulla 
med motsvarigheter till den andliga världen.147

För att ytterligare exemplifiera den religiösa aspekten på det hela menar Swedenborg att 
inlärda korrespondenser inte förekommer hos ett spädbarn, vilket medför att dess förhållande 
till världen måste handla om en naturlig korrespondens. Det innebär att spädbarns animus
befinner sig inom det rena intellektet och således medför en mer korrekt avbild av själen. På 
samma sätt var det hos människan som helhet, innan syndafallet. Men på grund av syndafallet 
är sinnena och det rena intellektet inte längre en naturlig kombination. Det rena intellektet, 
som är en representation av själen, befinner sig istället avskärmad från sinnenas och animus
subjektiva verklighetsuppfattning. 

Det är således två världar, “den materiella” och “den andliga“, som klarläggs här, men genom 
en gudomlig drivkraft sammanlänkas de båda. Det medför att det inte längre råder några tvivel 
om att det är en konkret dualistisk syn som Swedenborgs filosofi mynnar ut i och således 
ansluter han sig i viss del till den dualistiska occasionalismens tes angående ett gudomligt 
inflöde. I föregående avsnitt konstaterades Malebranches inflytande som alltmer påtagligt, 
men Swedenborg ville då inte gå så långt som att hänvisa all kausalitet direkt till en gudomlig 
inströmning. Det är en uppfattning Swedenborg alltjämt håller fast vid och de teorier som han 
byggt upp under sin vetenskapliga karriär aktualiseras fortfarande. Den gudomliga 
inströmningen sker nämligen inom ramarna för läran om serier och grader.

Trots de nyplatonska nyanserna som här kan skönjas, betraktade Swedenborg inte den 
materiella världen som mindre verklig eller av ringare relevans än den andliga. En sådan 
tolkning skulle gått stick i stäv med allt det naturvetenskapliga engagemang som den svenske 
forskaren ägde. Som vi såg i läran om serier och grader bildar materian den sista kopplingen i 
universum. Gränser mellan två serier, oavsett vilken nivå det rör sig på, kan inte överskridas 
utan att det sker en anpassning till den nya serien. Denna anpassning byggs upp genom att det 
mellan serierna råder korrespondensrelationer genom de diskreta grader, som Swedenborg 
tidigare nämnt. Det gäller även för ett gudomligt inflöde, som inte kan verka utanför den 

146 Bergquist, Lars, Swedenborgs hemlighet - om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud - en biografi, Natur 
och Kultur, Stockholm, 1999, sid. 199-200.
147 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 23-24.
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gemensamma lag som han menar håller samman världsalltet.148

Det Swedenborg således gör är att förflytta problemlösningen ett steg, från det psykofysiska 
läget till det ontologiska. Han menar att själens interaktion med kroppen sker på samma sätt 
som det andliga i övrigt korresponderar med det materiella. Genom läran om serier och grader 
tycker han sig på ett rationellt sätt kunna knyta samman begreppen “himmel” och “jord“, 
“Gud” och “människa“. Precis allting i världen är innefattat i serier. Det går, ur en abstrakt 
synvinkel, att följa fenomens ursprung bakåt i serien, tills de når den punkt där det organiska 
upphör att vara materia och övergår till det andliga, där naturens första substans äger sin 
grund. Det innebär att till och med det som förfaller vara ett dött och livlöst sandkorn äger sitt 
ursprung i det andliga. Övergången mellan olika stadier sker inte i ett steg, utan undan för 
undan. De föregående stadierna är mer fullkomliga än de efterföljande och ordningen själv 
befinner sig i olika tillstånd av fullkomlighet, varje series första substans äger en form av 
perfektionsgrad, som är del av universums seriesystem. Övergångarna inom serierna 
korresponderar genom de diskreta grader, på ett sätt som för människan kanske aldrig blir fullt 
ut begripligt.

Det andliga och materiella framstår nämligen som två helt skilda företeelser, men äger i själva 
verket ett gemensamt ursprung, som iscensatts av Gud i tidernas begynnelse. Formdoktrinen 
gör det möjligt att belysa på vilket sätt det andliga existerar under ytan i vareviga företeelse. 
Problemet med formdoktrinen är att de instrument som krävs, förståndsmässiga (språkliga) 
såväl som materiella (vetenskapliga) verktyg inte kan appliceras på den nivå där dessa subtila 
grader korrelerar. Kunskap måste förmedlas på den andliga nivå som korresponderar med 
själens nivå. Swedenborg menar att förmedlingen mellan sinnena och själen sker genom att 
informationen befinner sig i harmoni. De sinnesrapporter som själen kan få tillgång till är 
sådana som, enligt Swedenborg, korresponderar med själens egna principer: ordning, sanning 
och vetande. Vår oförmåga att se bortom våra sinnen leder till missuppfattningar och ett av 
dem, menar han nu, är växelverkansproblemet. 

Formdoktrinen möjliggör således en föga konkret kunskapsmässig tillgång, även ifall den i 
kombination med läran om serier och grader skapar en rationell förklaring till de 
begreppskedjor som sammanlänkar det andliga och det materiella. Swedenborgs kamp med 
det latinska språket  som han menade är otillräckligt inom samtliga vetenskapliga fakulteter 
 resulterade istället i korrespondenslärans konstaterande: ”om man vill uttrycka vilken 
definierad sanning som helst, skall man enbart byta ut dess termer mot andliga.” Det som 
Swedenborg återigen åberopar för att äga insikt i dolda sanningar  nu inte enbart om själen, 
utan hela det andliga universumet som han anser att människan är en del av  är ett språk som 
befinner sig på den högsta av alla kunskapsnivåer.149

Regnum animale XII skulle bli den del där korrespondensläran redovisades i sin helhet och 
växelverkan mellan själen och kroppen avtäcktes. Men eftersom Swedenborg enbart 
publicerade ytterligare två böcker i serien  vilka avhandlar bröstets organ och smak- och 
känselsinnet  blev det naturligtvis ingenting av denna slutgiltiga bokföring. Den religiösa 
drömkrisen, som ägde rum parallellt med arbetet av dessa två böcker, medförde att han 

148 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 194-198.
149 Bergquist, Lars, Swedenborgs hemlighet  om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud  en biografi, Natur 
och Kultur, Stockholm, 1999, sid. 187-188.
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frångick sin livslånga vetenskapliga ambition. Swedenborg tyckte sig inse att den objektiva 
ambition, som han menade att hans pågående projekt drevs av, inte var rätt infallsvinkel. 
Istället riktade han in sig på det språkliga dilemmat som han under sitt vetenskapliga arbete 
gång på gång refererat till. Att skapa ett sådant helt nytt språk, som kan förklara de samband 
som läran om serier och grader och formdoktrinen för med sig, betraktade Swedenborg 
emellertid som en alltför påfrestande uppgift. Inte för att det skulle vara omöjligt, men han 
påpekade att det tidsmässigt knappast var möjligt att åstadkomma under ett jordeliv. Istället 
ville han erbjuda en hieroglyfisk nyckel, ett korrespondenslexikon till naturliga och andliga 
hemligheter.150

Detta tunna häfte titulerade Swedenborg just Clavis hieroglyphica.151 Namnet aspirerar 
således på det egyptiska bildspråket, vilket det på 1600- och 1700-talet rådde en viss hausse 
kring. Ända ifrån antikens dagar hade det dock tillhört det litterära allmängodset att tillägna 
det hieroglyfiska bildspråket en dold vishet och beteckna det som “ideografiskt“, det vill säga 
inte innefattande ord, utan idéer. Swedenborg verkade följaktligen betrakta hieroglyfer som ett 
“själsspråk“, besittande möjligheten att korrespondera med själen genom sitt idémässiga 
utformande. 

Hieroglyfer intar dock inte något särskilt utrymme i häftet, utan titulerar en ambition att 
återskapa ett vetandets guldålder, som nu fallit i glömska.152 Clavis hieroglyphica består 
istället av strukturen för Swedenborgs korrespondenslära. Inledningsvis utformar Swedenborg 
tjugoen olika satser, där naturvetenskapliga påståenden först upphöjs till det psykologiska 
området och därefter till den teologiska sfären. I samband med dessa korresponderande serier, 
formulerar Swedenborg vissa regler som behövs för bekräftelse av att det rör sig om 
korrespondenser, varav klargörande om de tre olika klasserna är den första och mest relevanta 
i det här sammanhanget. Det rör sig således om “tingens klass“, därefter “de levande och 
rationella tingens klass” och till sist “de andliga tingens klass“.

Det finns således tre stycken universella nivåer, som motsvarar varandra. Det tydligaste 
exemplet av dessa tjugoen korrespondensserier är angående conatus-begreppet, denna av Gud 
inplanterade längtan efter rörelse i naturen, som Swedenborg hämtat ifrån Leibniz filosofi. 
Korrespondensserien blir för Swedenborg i tingens klass: “så länge rörelse pågår, pågår 
conatus, men conatus ensam är en död kraft.” I den psykologiska, levande och rationella 
klassen korresponderar det med: “så länge en handling pågår, pågår viljan, men viljan ensam 
är en död kraft.” Slutligen, i den andliga klassen, korresponderar det med: “Guds handlande är 
lika utsträckt i tiden som Guds försyn, men av enbart försynen följer inget handlande.” 
Naturens rörelse korresponderar således med människans vilja och Guds försyn.153

På så sätt finner Swedenborg korresponderande aktiviteter inom det område han betraktar som 
det mest grundläggande. Genom att nyckelbegreppen byts ut, klargörs det att vad som skiljer 
det fysiska från det materiella är aspekten av betraktelsen. Människan blir, genom själen, en 
korresponderande nyckel mellan det andliga och materiella, ett kommunikationsmedel och 

150 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 24.
151 En fri svensk översättning av den latinska originaltiteln blir: Èn hieroglyfisk nyckel.
152 En viss del av mystiken lindrades i början av 1800-talet då den franske egyptologen Jean François Champollion, med viss 
hjälp av Rosettstenen, lyckades dechiffrera delar av hieroglyfsystemet och få fram deras ljudvärden.
153 Jonsson, sid. 137-138.
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medium för Gud,154 som enligt Swedenborg inte disponerar världen själv, utan står i kontakt 
med den genom sin avbild människan.155

Slutligen består Clavis hieroglyphica också av en klassificering av de fyra stycken olika 
korrespondenskategorier som Swedenborg menar existerar. Det exempel som jag redovisade 
ovanför titulerar Swedenborg correspondentia harmonica och åsyftar den harmoniska 
överensstämmelse som han menar finns mellan modifikationer i materian, sinnesintryck och 
förståndsmässiga begrepp. Denna klass är således direkt relaterad till det psykofysiska 
problemet, som Swedenborg fram till den här tidpunkten ägnat större delen av sitt liv åt och 
som också är den enda korrespondenskategorin som exemplifieras i Clavis hieroglyphica.

Men Swedenborg menar nu att korrespondensläran även omfattar andra former av kunskap än 
sådana som överbryggar hans tidigare forskning. Den andra och tredje kategorin, som båda går 
att återfinna i Bibeln, är correspondentia allegorica respektive correspondentia typica. 
Correspondentia allegorica, innefattar det sätt liknelser brukas för att gestalta andliga ting på 
ett naturligt sätt, medan det med correspondentia typica menas sättet att tolka bibliska texter 
som profetior, vilken motiveras med att i Swedenborgs lära om serier och grader innefattar 
nutiden ofrånkomligen även framtiden.156 Att bibeltexterna består av olika andemeningar är 
naturligtvis en insikt som Swedenborg har burit med sig hela sitt liv. Här får han emellertid 
för första gången en konkret anledning att studera dem ytterligare i ett kunskapsmässigt syfte. 
Slutligen definierar Swedenborg den fjärde kategorin som correspondentia fabulosa, vars 
breda register innefattar såväl grekiska myter och hjältedikter, lämningar av ett vetande från 
språkets förhistoriska tid, som symbolisk poesi och våra egna drömbilder, som Swedenborg 
konstaterade är själens sätt att kommunicera med intellektet. 

Allt liv befinner sig på en nivå som består av representationer och i vårt intellekt, där ord först 
framträder som en bild i tanken, finns en typus157 av själens representativa kraft. När man 
använder ett språk som aspirerar på att vara av en mer andlig nivå  en idémässig nivå 
överensstämmer den med själens högsta inneboende idéer och människan kan på så sätt 
tillägna sig kunskap som annars skulle förbli grumlad för henne.158

I anslutning till Clavis hieroglyphica författar Swedenborg De cultu et amore dei, vilket kan 
ses som ett sista försök att åstadkomma någonting konkret av alla de årtionden av forskning 
som han tillägnat den mänskliga kroppens anatomi. Då det vetenskapliga språket visat sig 
otillräckligt att förmedla hans ambitioner, försökte sig Swedenborg istället på syntetisering 
mellan Bibelns skapelseberättelse, hans eget havererade forskningsprojekt och den nyss 
anstiftade korrespondensläran. Verket framstår som en blekare version av John Miltons 
Paradise Lost  även ifall Swedenborg förmodligen aldrig läste den brittiske författaren  och 
består av sex scener. Inledningsvis konstaterar Swedenborg att korrespondenser är vad som 
binder samman tingen med universum i ett nätverk av motsvarigheter. Blommor, växter och 
dess blad äger alla spår, mönster och tecken, av vad som kan tolkas som ett motiv möjligt att 

154 Den Gud som enligt Swedenborg inte är en del av universum, utan det oändliga.
155 Hallengren, Anders, Universum som hieroglyfisk text: Swedenborg, Emerson, Whitman och det adamitiska språket, 
Skandinaviska Swedenborgssällskapet, 1989, sid. 19-20.
156 Detta på grund av dess teleologiska prägel, att universum enhetligt strävar efter det gudomliga och att nutid därför 
innefattar framtid.
157 Typus betyder ”modell”.
158 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 147.
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utläsa och således går det att härleda dess koppling till det andliga. Swedenborg visar med ett 
lyriskt språk på vilket sätt allting i universum strävar efter det gudomliga ändamålet, i enlighet 
med hans lära om serier och grader. I det fjärde kapitlet utför en ängel en dissektion av sig 
själv inför ögonen på Eva och visar på vilket sätt hjärnan äger funktionerna förnuftet och det 
rena intellektet, som gör människan till ett medium mellan ande och natur. Därefter visar 
ängeln hur hjärnan består av minimala virvlar, vridna i himmelska kurvor och cirklar, vilka 
följer Swedenborgs formdoktrin till den högsta och gudomliga nivån.159

De cultu et amore dei fullbordas emellertid aldrig, utan Swedenborg överger de vetenskapliga 
ambitionerna helt och hållet. Han tyckte sig som ersättning få en gudomlig ingivelse att 
genom sin korrespondenslära klargöra Bibelns andliga innebörd och därigenom försvann även 
de litterära ambitionerna, som Clavis hieroglyphica initierat. Återstående delen av sitt liv 
ägnade sig Swedenborg  med hjälp av de uppslag som korrespondensläran invigde honom i 
 åt oortodoxa bibeltolkningar, som resulterade i en mängd teologiska skrifter, med avsikten 
att övertyga den trossvaga samtiden. I dessa bibeltolkningar är systematiken i Swedenborgs 
livsåskådning inte det relevanta, utan Swedenborg låter symbolerna tala för sig själva. 
Alltjämt blev det konstnärliga inte det relevanta, utan istället betraktade Swedenborg sin 
livsåskådning, sin korrespondenslära, som ett arbetsinstrument, för att nå från det naturliga till 
det andliga och därifrån mot gudomliga sanningar.160

159 Dunér, David, Världsmaskinen: Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, Nya Doxa, Lund 2004, sid. 443.
160 Jonsson, Inge, Swedenborgs korrespondenslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1964, sid. 268-269.
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3. Avslutning

3.1 Slutsatser
Det jag har försökt mig på i den här uppsatsen är en sammanställning av korrespondenslärans 
framväxt och Swedenborgs försök att med just begreppet “korrespondens” knyta samman 
själen med den materiella kroppen. Jag startade med Swedenborgs naturvetenskapliga 
utgångsläge i den cartesiska samtiden, där han insåg svårigheten att inordna organiskt liv i en 
mekanistisk modell och därför försökte vidga sina influenser till den mer samtida europeiska 
debatten angående växelverkansproblemet mellan kropp och själ. Swedenborgs mer samtida 
influenserna får i sin tur en form av ifrågasättande, när han tycker sig börja inse bristen av 
konkretion i dem och istället försöker finna en form av antik legitimitet i naturvetenskapens 
fader, Aristoteles, och dennes filosofi. Hela tiden vilar det i bakgrunden en form av 
språkproblematik, som bygger på människans bristande insikt i den gudomliga tillvaron, 
vilken Swedenborg  vars religiösa tro under arbetet med att utforska själen växte sig allt 
starkare  ansåg genomsyra hela växelverkansproblemet. 

Swedenborgs hela vetenskapliga arbete, liksom hans samtids, var ett försök till att bygga upp 
system som skulle innefatta samtliga fenomen i naturen och göra naturen till ett konkret 
naturvetenskapligt forskningsobjekt. När fenomen, i detta fall växelverkan mellan kropp och 
själ, naturligtvis inte kunde inordnas i ett vetenskapligt system, valde Swedenborg istället en 
esoterisk väg och betraktade människans sinnen och hennes insikt som bristfälliga, eftersom 
kommunikationen mellan ande och materia sker på en så hög nivå att den är omöjlig att förstå 
eller förmedla med hjälp av sinnena. Istället krävs det en personlig insikt i det gudomliga, som 
enligt Swedenborg genomsyrar världsalltet. Det finns enligt Swedenborg en andlig värld som 
korresponderar, överensstämmer, med det naturliga på alla plan. Insikten i den andliga 
världen, leder till insikt om det gudomliga i alltet och en visshet om att varje naturligt ting 
korresponderar med en andlig motsvarighet.

Vad gäller Swedenborgs filosofiska arbete, så har det brister på många plan  inte minst det 
logiska  och leder egentligen till föga konkreta slutsatser, om man nu inte är av den åsikten 
att en andlig värld är en konkret slutsats. Det som Swedenborg åstadkommer är, enligt min 
mening, en estetiskt väldigt stilfull ontologisk teori, genom sin förenklade wolffianska 
teleologi och den aristoteliska ambitionen i formdoktrinen. Angående korrespondenslärans 
egentliga tillämpningsområden, är det ett ämne som snarare passar in i ett litterärt, teologiskt 
eller teosofiskt arbete. Men ur ett teoretiskt filosofiskt perspektiv rör det sig naturligtvis om en 
dualism  ett föga vördat begrepp inom metafysik  där Swedenborg menar att själen äger 
medfödd kunskap, som enbart kan förmedlas förnuftet genom korrespondens, där språket och 
symboliken anpassas till själens höga nivå. Hans initiala ambition, att göra själen till ett 
konkret forskningsobjekt, resulterade följaktligen i en annan form av dualism än den som 
betecknar den cartesiska teorin; Descartes substanser ägde inte samma preferenser. 
Swedenborg menade däremot att gemensamma fysikaliska lagar skall kunna förklara båda 
sidor av korrespondenslärans dualism, med hjälp av hans lära om serier och grader, i 
kombination med formdoktrinen.

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att Swedenborgs filosofiska arbete, oavsett hur bitvis 
obegripligt och ofullständigt det är, byggs upp av en bakomliggande ambition som känns 
ganska tidstypisk för 1700-talets spekulativa förnuftsresonemang. Det är när systematiken inte 
räcker till som Swedenborg  i kombination med vad som verkar vara en alltmer ostabil 
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psykologisk hälsa  går utanför ramverket och med poetik och symbolism skapar någonting 
som ger honom ett särdrag i vetenskapshistorien. I regel är detta särdrag stämplat med epitetet 
andeskådare eller mystiker och det som en följd av Kants nedlåtande referenser till svensken. 
Kants  på det hela taget ganska berättigade  inställning har i mångt och mycket överskuggat 
de ambitioner av intresse, som går att återfinna i korrespondensläran. Av de fyra initiala 
korrespondenskategorier som Swedenborg bygger upp, är det främst det fjärde slaget, 
correspondentia fabulosa  grekiska myter och hjältedikter, symbolisk poesi och våra egna 
drömbilder  som jag personligen inte kan undgå att känna en viss fascination inför. Jag vill 
mena att en vidareutveckling av den underliggande ambitionen i denna kategori kanske skulle 
kunna förbytt Swedenborgs fokus, mot en mer allsidig, kulturellt själslig åskådning angående 
det mänskliga medvetandet och  utan att förringa Bibelns intellektuella, litterära och 
humanistiska värde  således medfört ett mer humanvetenskapligt relevant eftermäle. 
Swedenborgs bibliska beläsenhet var emellertid vida mer omfattande än intresset när det 
gällde andra litterära områden och resultatet blev följaktligen en fullfjädrad teologisk 
korrespondenslära, där Swedenborgs egna drömbilder dock fick spela en framskjuten roll i 
hans oortodoxa, religiösa tankesystem. 
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