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Abstract 
 

This bachelor’s thesis examines contemporary views on Angels and how two modern writers 

on the subject introduce these beings. Presenting a comparison between the two modern 

writers, and also, as a context, contrasting them to some more traditional biblical as well as 

some modern Christian material, some of the beliefs surrounding Angels are discussed. The 

contemporary views and beliefs are analyzed through a model on how globalization affects 

popular religion of today. 
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NUTIDENS ÄNGLAR  

En studie av änglar och hur de framställs i vår samtid 

 

 
They all have lips profoundly tired   

and lucid souls without a seam,   

and yearning (like a sin desired)   

moves sometimes slowly through their dream.    

 

They nigh resemble one another   

and walk His gardens silently:   

so many intervals that gather   

in God’s majestic melody.    

 

But only with their wings extending   

do they call forth the heaven’s gales:   

like sculptor God Himself were bending   

the pages, and His hands were mending   

the book of dark creation tales. 

Rainer Maria Rilke, The Angels 

 

 

 

Förord 
 

Bakgrund till ämnesvalet 

I inledningen till sin och Rupert Sheldrakes bok The Physics of Angels: Exploring the Realm 

Where Science and Spirit Meet skriver prästen och teologen Matthew Fox:  

 
Why are the angels returning today? […] Is this a fad? Are angels just the latest consumer object 

for hungry souls? Is this a flight to another world, an escape to an ethereal realm of light, a 

distraction keeping us from addressing pressing social and political issues? Or might it be that the 

return of the angels can inspire our moral imagination?1 

 
                                                             
1	  Matthew	  Fox	  &	  Rupert	  Sheldrake;	  The	  Physics	  of	  Angels	  –	  Exploring	  the	  Realm	  Where	  Science	  and	  Spitit	  

Meet,	  HarperSanFrancisco,	  1996,	  sidan	  1.	  
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Just den här typen av frågor har även jag ställt mig under de tjugo år jag, till och från, arbetat i 

en så kallad new age-butik, och under den ännu längre tid jag umgåtts med människor i olika 

andliga sammanhang. Det är uppenbart att intresset för och tron på änglar fullkomligt 

exploderat under de senaste decennierna, och i synnerhet under de senaste åren. Detta har 

gjort mig nyfiken. Änglar är ju något många av oss har en relation till, om så ”bara” i form av 

barndomens bokmärkesänglar (som livligt byttes på i alla fall min mellansvenska 

mellanstadieskolgård under tidigt 1980-tal) eller populära julkortsmotiv. 

 

En del av det jag tyckt mig ana rörande moderna änglabudskap och presentationer av änglar 

har gjort mig fundersam och frågande. Sådant som rört deras utseende, ofta som hämtat från 

reklampelare och mode- och skönhetsmagasin, och sådant som rört kommersen kring dem, 

där de dykt upp på allt från kortlekar till linnen och lampskärmar. Även kring deras 

egenskaper och funktion har jag varit undrande. Är de enbart ljusa och väna? Har de ingen 

nattsida? Används de för att uppnå vissa mål och positioner i världen?  

Det betyder emellertid inte att jag betraktar människors tro på, erfarenheter av eller 

förhållande till änglar som något ytligt eller ”köpt”, och därför som möjligt eller önskvärt att 

avfärda. Tvärtom. Just att människor (jag själv inbegripen) har ett genuint intresse för 

någonting (i det här fallet änglar) gör denna företeelse särskilt viktig och engagerande, anser 

jag, att studera och ställa frågor kring – i den mån det nu är möjligt att studera och ställa 

frågor kring vad som ytterst är mystik erfarenhet. Ändå, de bilder som presenteras kan vridas 

och vändas på, jämföras med andra bilder, undersökas. 

Som bakgrund på den dataskärm på vilken jag skriver, ligger fotot av en skogsängel, Forest 

Angel, i The Ozarks, Missouri, den plats i världen jag allra mest drömmer om att besöka. 

(Märkligt nog sedan långt innan jag hade en aning om att just det här området är högst 

centralt för amerikansk änglatro.) Jag vet ingenting om den feminina ängeln på bilden, men 

anar att den är från 1800-talets senare del, då den påminner mycket om änglar som ibland kan 

ses på gamla kyrkogårdar. Bilden är trolsk, mystisk och vild; ängeln ser malplacerad – men 

just därför helt rätt placerad – ut, där på sin plats i skogen. Här förenas kultur och natur, när 

jag betraktar bilden upplever jag att allting ryms i den, både ljuset och mörkret, livets och 

levandets dagsida och nattsida. 

Om nu änglar i allt större utsträckning vandrar bland oss idag (i symbolisk bemärkelse 

och/eller konkret), så torde de anses vara en kraft att räkna med, och även kunna antas ha ett 

reellt inflytande på människors världsbild och i våra liv. Kanske är också att detta sker ett 
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tecken på att världen håller på att återförtrollas2, och att vår längtan efter en sådan 

återförtrollning, även den, är något som lämnar tydliga avtryck i gestaltandet av både våra 

inre och yttre liv. 

”Vad har du att förlora på att öppna dig för möjligheten att det finns änglar?”, frågar den 

irländska författaren och mystikern Lorna Byrne i första kapitlet av sin självbiografi, som 

handlar om just kontakten med dessa väsen. Det är en bra fråga, tycker jag. 

 

 

1. Inledning 
 

1.1 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka samtida populära framställningar av änglar och diskutera 

detta samtidsfenomen. Jag har avgränsat mig till framförallt två samtida författare, den 

amerikanska så kallade änglaterapeuten och författaren Doreen Virtue och hennes produktion, 

samt den irländska mystikern och författaren Lorna Byrnes budskap. Jag vill göra en 

jämförelse dessa författares synsätt emellan, och även föra en diskussion, mot bakgrund av 

den teoretiska modell jag valt att arbeta utifrån, nämligen Liselotte Frisks 

globaliseringsteoretiska perspektiv gällande religiös förändring i samtiden. Jag vill också 

lägga fram några tankar som kommit upp under arbetets gång kring förslag till framtida 

forskning. 

 

1.2 Frågeställningar 

Hur framställs änglar i de samtida författarna Doreen Virtues och Lorna Byrnes verk? 

Vilka likheter och olikheter finns mellan Virtues och Byrnes framställningar? 

Kan Frisks globaliseringsteoretiska perspektiv på religiös förändring i samtiden användas 

rörande samtidens populära änglaframställningar? 

Vilka uppslag till framtida forskning har jag hittat? 

 

1.3 Om material och forskningsläge 

Att valet av ”änglaförfattare” föll på Doreen Virtue och Lorna Byrne beror på att dessa båda 

aktörer, sedan några år tillbaka, är mycket stora på det andliga området. Som exempel kan 

                                                             
2	  Återförtrollning	  eller	  re-enchantment	  är	  något	  som	  tas	  upp	  av	  bland	  andra	  fil	  dr	  Terhi	  Utriainen	  i	  hennes	  
artikel	  Doing	  Things	  With	  Angels:	  Agency,	  Alterity	  and	  Practices	  of	  Enchantment	  från	  2013.	  Begreppet	  har	  
även	  används	  av	  professorn	  i	  sociologi,	  Zygmunt	  Bauman,	  som	  ingående	  behandlat	  postmodernismen.	  
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nämnas att Virtues facebooksida på nätet har drygt 187000 följare och att Byrnes debutbok 

Angels in my Hair översatts till tjugofyra språk och publicerats i över femtio länder.3   

Vad Virtue beträffar torde det knappast finnas någon i nyandliga kretsar, som inte kommit i 

kontakt med delar av hennes omfattande produktion. Virtue är amerikanska, med rötter i den 

skola och tanketradition som A Course In Miracles (ACIM)4 bildar i nyandliga sammanhang, 

vilket jag kommer att skriva om. Hon är mån om att framhålla sina examina i psykologi och 

att omnämna bibliska och andra historiska källor i förhållande till sitt material. Virtue riktar 

sig aktivt utåt med kurser och turnéer, för vilka hon tar betalt. Som exempel kan nämnas dvd-

kursen i änglaterapi vid hennes Angel University, en internetsida från vilket kursmaterial kan 

beställas av den som själv önskar utbilda sig till så kallad änglaterapeut enligt Virtues metod.  

Byrne däremot skriver uteslutande utifrån sina egna upplevelser, från barndomen och 

framåt, och har på så vis ett annat, högst personligt och subjektivt, förhållande till det material 

hon presenterar. Hennes inifrån-perspektiv saknar inte referenser till bibliska källor, men 

dessa framhålls inte specifikt, utan utgör den bakgrund och det sammanhang som Byrne, som 

katolik, lever och verkar inom. Byrne framhåller upprepade gånger sin ”vanlighet” och det 

faktum att hon praktiskt taget saknar formell utbildning. Hon är irländska. Till skillnad från 

andra aktörer på ”änglamarknaden” har hon inte tagit betalt för sina tjänster som rådgivare 

och helare när människor sökt upp henne, utan tagit emot gåvor när sådana erbjudits. 

De båda författarna skiljer sig alltså åt på flera sätt, i både bakgrund och perspektiv, och är 

därför intressanta att jämföra. 

När jag valde material ur Doreen Virtues stora produktion (256 träffar på nätbokhandeln 

Adlibris i mars 2013) gjorde jag det utifrån kriteriet att böckerna skulle behandla just temat 

änglar samt deras karaktäristika och funktion, och gärna vara så nyutkomna – och därmed 

representativa för Virtues lära idag – som möjligt. Jag valde sex böcker som alla beskriver 

änglarna, deras attribut och funktioner. Att det blev så många beror på att Virtue ofta upprepar 

sina teman i böckerna, och att många av dem dessutom är rikt illustrerade, varför det 

behövdes ett större antal sidor för att få ett varierat material att arbeta med. Av Lorna Byrne 

                                                             
3	  http://www.lornabyrne.com	  
4	  Mirakelkursen	  eller	  A	  Course	  in	  Miracles	  är	  ett	  skriftligt	  verk,	  i	  vilket	  dess	  författare,	  psykologen	  Helen	  
Schucman	  tillsammans	  med	  sin	  medhjälpare	  William	  Thetford,	  presenterar	  en	  undervisning	  som	  
uppenbarades	  för	  Schucman	  genom	  en	  inre	  röst,	  vilken	  hon	  identifierade	  som	  tillhörande	  Jesus.	  Verket	  
publicerades	  första	  gången	  1976	  och	  har	  haft	  stor	  spridning	  i	  kretsar	  som	  lär	  ut	  och	  tror	  på	  möjligheterna	  
att	  med	  tankens	  hjälp	  och	  sinnets	  kraft	  styra	  olika	  skeenden.	  Förlåtelse	  är	  en	  central	  aspekt	  i	  verket,	  och	  
anses	  leda	  till	  kärlek	  och	  inre	  frid.	  Begreppet	  förlåtelse	  har	  dock	  en	  annorlunda	  innebörd	  än	  den	  gängse.	  I	  
Sverige	  har	  personer	  som	  Kay	  Pollak	  och	  Tomas	  Frankell	  lyft	  fram	  ACIM.	  För	  mer	  information	  se	  t	  ex	  The	  
Foundation	  for	  Inner	  Peace,	  www.acim.org	  
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har jag valt att studera de tre böcker som i dagsläget finns utgivna (varav två finns översatta 

till svenska). 

 

Änglaforskning är inget stort område, men finns inom de teologiska, religionshistoriska, 

sociologiska och psykologiska disciplinerna. Vid universitetet i Helsingfors bedriver filosofie 

doktorn i religions- och genusvetenskap, Terhi Utriainen, tvärvetenskaplig alteritetsforskning 

på området. Den kanadensiske professorn emeritus i engelska och litteratur, M D Faber, har 

studerat änglatro ur ett neurovetenskapligt och utvecklingspsykologiskt perspektiv, och 

forskarna omnämnda här nedan har på olika sätt bidragit till det akademiska studiet av änglar 

genom sina böcker och magisteruppsatser. 

I uppsatsen har jag valt att använda material hämtat ur framförallt religionshistorisk 

forskning. Särskilt stor hjälp har jag haft av David A Jones, professor i bioetik vid St. Mary’s 

University College i London, som även studerat bland annat teologi, givit bioetiken ett 

katolskt perspektiv och skrivit flera böcker, däribland Angels: A History, samt Peter Gardella, 

professor i världsreligioner vid Manhattanville College i New York, vars forskning med 

inriktning på samtida religionssociologiska sammanhang, har varit värdefullt för mig. Hans 

bok valdes utifrån de perspektiv den ger på samtida amerikanska änglaföreställningar vilka, 

inte minst genom Virtue och populärkulturella företeelser, har ett tydligt inflytande också på 

svenska förhållanden. Jag har även tagit del av norska studier gjorda av Line Sæther Garlid, 

som skrivit en masteruppsats i religionsvetenskap vid universitetet i Bergen, Hege Kristin 

Arnesen, som lagt fram en masteruppsats även hon, i kulturhistoria vid universitetet i Oslo, 

och Ingvild Sælid Gilhus, professor i religionshistoria vid universitetet i Bergen. Också 

Deuterocanonical and Cognate Literatures5 årsbok från 2007, Angels, The Concept of 

Celestial Beings – Origins, Development and Reception, en antologi i vilken en rad forskare 

samlat sina texter, har varit till nytta och inspiration för mig.  

 

1.4 Metod 

Då uppsatsutrymmet inte är så stort, och jag ville skaffa mig en bild av ämnesområdet utifrån 

populära samtida kontexter som eventuellt kan utgöra en bas för vidare studier inom detta 

ämne, bestämde jag mig för att en litteraturstudie skulle fungera bättre än intervjuer, 

fallstudier eller enkäter. Uppsatsen är inte heller en fältstudie, även om det skulle kunna sägas 

                                                             
5	  Den	  icke	  vinstdrivande	  forskarföreningen	  ISDCL	  (International	  Society	  for	  Deuterocanonical	  and	  
Cognate	  Literature)	  har	  sitt	  säte	  vid	  universitetet	  i	  Salzburg	  i	  Österrike	  och	  har	  varje	  år	  sedan	  2004	  givit	  
ut	  antologier	  på	  olika	  teman	  i	  samarbete	  med	  förlaget	  Walter	  de	  Gruyter.	  	  
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att mitt intresse för ämnet väckts på fältet, i mitt möte med änglaförfattarnas popularitet och 

ett antal änglatroende individer. Den kommer att fokusera på ett mindre antal aktörer, för att 

på det viset söka ledtrådar till änglafenomenets popularitet i samtiden. 

I arbetet, som alltså utgörs av en litteraturstudie, kommer beskrivande och jämförande 

inslag att ingå. Utifrån dessa kommer en diskussion att föras.  

Genom litteraturläsning studerar jag de olika framställningar av och föreställningar om 

änglar som finns i litteraturen, och jämför dessa framställningar och föreställningar med 

varandra. Mitt analysverktyg kommer att vara denna jämförelse samt användandet av Frisks 

globaliseringsmodell på de båda samtida änglaförfattarna Byrnes och Virtues läror.  

Valet av metod, deskription och komparation, förefaller som den bäst lämpade för 

uppsatsen. Att göra jämförelser är inte lätt, vilket Rolf Ejvegård påpekar i den metodbok jag 

har valt att använda mig av, Vetenskaplig metod, utgiven av Studentlitteratur AB i Lund. 

Ejvegård påminner om vikten av att utgå från jämförbara enheter och att redovisa såväl 

likheter som olikheter.6 I det förekommande fallet anser jag dock att de olika änglabilder och 

föreställningar jag studerat är så pass tydliga och jämförbara att detta ändå låter sig göras. 

Jämförandet är viktigt, menar jag, utifrån att så vitt skilda framställningar av änglar och deras 

funktion existerar parallellt i vår samtid, något som beskrivandet gör tydligt. 

Vilka framställningar och bilder som väljs ut för jämförelsen påverkar förstås resultatet av 

studien, men min ambition har varit att hålla mig så nära den litteratur jag valt som möjligt; 

litteratur jag uppfattar som representativ för änglaframställningar i vår samtid. 

Under och efter läsning har jag ur litteraturen valt ut material som jag funnit beskriver 

änglaförfattarnas uppfattningar om änglar och förmedlar en tydlig bild av dem. Jag har läst 

och samlat information ur alla mina källor parallellt för att på så sätt få en tydligare bild av 

skillnader och likheter. Mitt sätt att arbeta kanske kan liknas vid upptrampandet av en samling 

spår eller stigar som löper jämsides men tillsammans bildar en helhet. Frisks 

globaliseringsmodell har alltså använts som ett analysverktyg mot vilket materialet ställts. Jag 

vill utifrån dess perspektiv diskutera de änglaföreställningar jag undersöker och på vilka sätt 

de kan sägas spegla vår samtid. Vad händer när jag använder Frisks globaliseringsmodell som 

de glasögon genom vilka jag betraktar materialet?  

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte att göra anspråk på att ge en heltäckande bild av samtida 

änglaföreställningar och -funktioner. Inom ramen för texten finns tyvärr inte utrymmet att 
                                                             
6	  Ejvegård,	  Rolf;	  Vetenskaplig	  metod,	  Indien,	  Studentlitteratur	  AB,	  2012,	  sidan	  44	  	  	  
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anlägga ett klassperspektiv på ämnet, något som också hade varit relevant i sammanhanget, då 

bilden av ”vår tid” och ”vår kultur” på många sätt kan beläggas vara över- och medelklassens 

bild av över- och medelklassens värld, som generaliseras till att omfatta allt och alla. 

Detsamma gäller anläggandet av ett könsperspektiv, som inte heller ryms (i mer än en 

notering) inom ramen för det här arbetet, men som också hade varit intressant, inte minst med 

tanke på att det är två kvinnliga samtida författare som är uppsatsens huvudpersoner. Vad 

änglar beträffar tycks det dock, i alla fall bitvis, finnas ett visst mått av jämlikhet inför dem, 

något jag skall återkomma till i beskrivningen av Byrnes lära. 

Angående globalisering, så ställs av utrymmesskäl perspektiven individualism och 

konsumism nästan helt åt sidan här, även om också dessa är högst relevanta för ämnet, och 

kan sägas vara del av globaliseringen, vars ideologi sprids över världen och koloniserar den.7 

Andra änglaförfattare än Virtue och Byrne finns, t ex amerikanskan Sophy Burnham, som 

kallats ”The Angel Lady”, och den evangelikala pastorn och tidigare presidentrådgivaren 

Billy Graham, som jag omnämner längre fram i texten. Ett växande antal aktörer finns också, 

av det slag som t ex Diana Cooper, som håller ”Angel Correspondence Courses” och vars 

teman påminner mycket om Virtues. I likhet med Virtue håller Cooper och dessa andra 

aktörer på marknaden kurser i olika typer av änglakommunikation för vilka de tar fasta 

avgifter. Av utrymmesskäl tas de inte vidare upp här i texten. Inte heller tar jag, av samma 

skäl, upp andra samtida kristna riktningar än de evangelikala och norska statskyrkliga, även 

om många sådana finns.   

 

1.6 Begrepp 

Begreppen nyandlighet och new age är svåra att undvika i de sammanhang där jag skriver om 

särskilt Doreen Virtues änglalära. Begreppen och problemen med dem har diskuterats av 

bland andra religionssociologen Paul Heelas (1996); professorn i religionsvetenskap Liselotte 

Frisk (2001); religionsprofessorn Robert C Fuller (2001); filosofie doktorn i etnologi Magnus 

Gudmundsson (2001); religionssociologen Lena Löwendahl (2002) och docenten i 

religionsvetenskap Henrik Bogdan (2009). I den här uppsatsen har jag av utrymmesskäl valt 

att inte ta upp den diskussionen, och undviker så långt det är möjligt dessa begrepp. Istället 

talar jag rätt och slätt om samtida populära änglaframställningar. Med ”samtida” avser jag 
                                                             
7	  För	  kritik	  av	  denna	  ideologi	  se	  t	  ex	  den	  polske	  sociologen	  Zygmunt	  Baumans	  böcker	  The	  Individualized	  
Society	  (2001);	  Work,	  Consumerism	  and	  the	  New	  Poor	  (2004);	  Liquid	  Fear	  (2006);	  Consuming	  Life	  (2007)	  
och	  Culture	  in	  a	  Liquid	  Modern	  World	  (2011),	  den	  amerikanske	  filosofen	  Noam	  Chomskys	  Profit	  Over	  
People:	  Neoliberalism	  and	  the	  Global	  Order	  (1998)	  och	  den	  palestinsk-‐amerikanske	  professorn	  Edward	  W	  
Saids	  Culture	  &	  Imperialism	  (1994).	  Jag	  vill	  också	  rekommendera	  den	  norske	  filosofen	  Sigmund	  Kvaløy	  
Setrengs	  bok	  Mangfold	  og	  tid;	  pyramide-mennesket	  ved	  skillevegen:	  system,	  frihet	  eller	  kaos?	  (2004).	  
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nutida, och de verk som jag undersöker är i första hand tillkomna och spridda i en 

västerländsk kulturkrets. Lorna Byrnes bok Angels in my Hair är enligt uppgifter på Byrnes 

officiella nätsida översatt till 26 språk och utgiven i femtio länder, men jag har inte lyckats 

spåra några översättningar bortom den västerländska kontexten. Intressant är dock att notera 

att hon tycks vara mycket populär i Finland. 

Jag vill också klargöra att jag, när jag talar om ”oss” och ”vår tid” syftar på den 

västerländska kultur, som ju kan sägas sprida sig som en farsot över världen, men som ändå 

inte omfattar stora delar av den. 

 

 

2. Änglar, en bakgrund 
 

För att moderna bilder av och uppfattningar om änglar ska kunna sättas i perspektiv behövs en 

introducerande historik till ämnet. Här kommer därför en kort historisk redogörelse för 

änglarnas roll i kristendomen. Därpå följer en introduktion till änglahierarkier; några rader om 

så kallade fallna änglar; bibliska änglakamper, utkämpade av Jakob och i Uppenbarelseboken 

och, som avslutning på kapitlet, ett stycke om änglar i amerikanska evangelikala samfund och 

i den protestantiska norska statskyrkan idag. Att jag valt att studera just evangelikala rörelser 

beror på att dessa utgjort och utgör ett viktigt inflytande på amerikanska förhållanden, och 

därmed också på förhållanden i resten av världen, även om de evangelikala rösterna inte 

nödvändigtvis är representativa för andra rörelser runtom. Valet av den norska statskyrkan 

beror på att ett litet antal änglastudier finns gjorda där.  

 

2.1 Änglar som budbärare och tjänare – liten änglahistorik  

I Bibelns Första Mosebok, Genesis, står om hur tre män, Guds sändebud, gästar Abraham i 

Mamres lund och berättar att Abraham och hans hustru Sara, som varit barnlösa, ska få en 

son.8 Dessa tre män är Herrens änglar men, som professor David A Jones påpekar, så har de 

inga vingar eller glorior, och de omtalas inte med namn, eftersom det är uppenbart – i flera av 

Gamla Testamentets böcker – att änglar vid denna tid i hebreisk tanketradition inte tillskrivs 

särskilt mycket personlighet.9 I hebreiskan finns inget specifikt ord för ängel/angel, som har 

                                                             
8	  Bibeln;	  Första	  Mosebok	  18:1-‐15.	  
9	  Jones,	  David	  Albert;	  Angels	  –	  A	  History,	  Oxford,	  Oxford	  University	  Press,	  2010,	  sidan	  3.	  	  
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sitt ursprung i grekiskan, som en översättning av det hebreiska ordet för budbärare.10 Dessa 

budbärare, änglarna, förekommer förutom i kristendomen också i judendomen och islam. 

Även inom zoroastrianism och hinduism förekommer vad som kan kallas änglalika väsen, 

men av andra slag och med andra funktioner.11 Det som judendomen, kristendomen och islam 

har gemensamt i sin syn på änglar är att änglarna inte är gudar, utan Guds tjänare, vilka 

skapats av Gud.12  

 
Änglarna är överjordiska, himmelska och osynliga varelser. Därför fungerar de vanligtvis på ett 

osynligt sätt, medan de utför sin speciella tjänst för Guds barn. […] Vi får veta att vår fader i 

himlen använder dessa himmelska varelser till vår hjälp på jorden. Och vi bör då också lägga 

märke till att de i Kol 1:16 karaktäriseras som härskare och makter.13 

 

Efterhand färdades änglarna ut över världen. När judendomen spreds via den civilisation som 

följde på Alexander den Stores erövrande av det persiska riket, så blev änglarna judendomens 

speciella bidrag till världsreligionerna. De erbjöd en viktig förbindelse mellan himmel och 

jord, en länk mellan det föränderliga (världen) och det oföränderliga (Gud). På samma sätt 

som hinduismen hade gudar och buddhismen hade bodhisattvor att hjälpa dem, så hade 

kristendomen, jämte judendomen och islam, änglarna som vid vår tideräknings begynnelse 

blivit just de budbärare och länkar mellan Gud och människa, som trädde in då Gud inte 

längre talade till eller uppträdde direkt för profeter.14  

 

2.2 Änglahierarkier 

Under medeltiden blev änglarna föremål för teologiska undersökningar, och tänkare alltifrån 

Origenes (185-254) och Augustinus (354-430) till Anselm av Canterbury (1033-1109) och 

Thomas Aquinas (1225-1274) förklarade förekomsten av ondska i världen, mänsklighetens 

natur, och till och med syftet med att människan skapades med referenser till änglar.15 

Efterhand delades änglarna in i hierarkier enligt komplexa system: ”In the world view of 

medieval theologians, both Jewish and Christian, the hierarchy of angels is part of the ’chain 

of being’ linking all creatures in one ordered cosmos from top (God) to bottom (inert 
                                                             
10	  Reiterer,	  F	  V,	  Nicklas,	  T,	  Schöpflin,	  K	  (red);	  Angels:	  The	  Concept	  of	  Celestial	  Beings	  –	  Origins,	  Development	  
and	  Reception,	  Berlin,	  Walter	  de	  Gruyter,	  2007,	  sidan	  110.	  
11	  Jones,	  David	  Albert;	  Angels	  –	  A	  History,	  Oxford,	  Oxford	  University	  Press,	  2010,	  sidorna	  12-‐14.	  
12	  ibid,	  sidan	  11.	  
13	  Ruud,	  Erling;	  Änglar	  mitt	  ibland	  oss,	  Klippan,	  EFS	  förlaget,	  1986,	  sidan	  25.	  
14	  Gardella,	  Peter;	  American	  Angels	  –	  Useful	  Spirits	  in	  the	  Material	  World,	  Kansas,	  University	  Press	  of	  
Kansas,	  2007,	  sidan	  53.	  
15	  ibid.	  
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matter).”16 Att förstå de gudomliga, himmelska hierarkierna kan innebära att förstå 

innebörden av själva begreppet hierarkier på ett lite annorlunda sätt än vi vanligtvis gör: 

 
Human hierarchies need to be challenged when they have become corrupt or tyrannical. In 

contrast, the hierarchy of angels is essential to them and is reliably benign, being related to the 

good purposes of God. By nature human beings are placed ’lower than the angels’, but the 

message of Christianity is that human beings can ’ascend’ higher if they grow in faith, hope and 

love. The image of Jacob’s ladder is not a fixed hierarchy but a constant movement up and down. 

In the Christian tradition the image is generally applied to the whole human race – it is a ladder 

that all are invited to climb. The idea of an ordered set of different ranks of angels provides a place 

for the different kinds of angels mentioned in the Scriptures – and particularly for cherubim and 

seraphim – and it also provides a rationale to distinguish angels and archangels.17 

 

Det är alltså inte frågan om några av makt korrumperade hierarkier, utan ett system med en 

inneboende harmonisk ordning, skapat av Gud. I det sammanhanget kan det också vara 

intressant att tänka på de fallna änglarna (se nedan) som en avvikelse från den ordningen, en 

kaoskraft. 

 

2.3 Olika sorters änglaväsen 

Det finns inga enkla förklaringar eller någon enighet kring exakt hur änglahierarkierna ser ut 

eller hur de står i förhållande till ärkeänglarna, men under 600-talet gjorde den mycket 

inflytelserike munk, som skrev under pseudonymen Dionysius Areopagiten (Pseudo-

Dionysius), en schematisk uppställning som fått stor och central genomslagskraft: serafimer, 

keruber och troner (seraphim, cherubim, thrones) tillhör en första hierarki; herraväldes-, 

dygd- och kraftänglar (dominions, virtues, powers) tillhör en andra; furstar, ärkeänglar och 

änglar (principalities, archangels, angels) en tredje. Inspirerade av Pseudo-Dionysius och 

Thomas Aquinas skrev författare som Dante och Milton sina verk,18 klassiker som haft ett 

genomgripande inflytande på den västerländska idé- och tanketraditionen, den tradition som 

verken förstås också är sprungna ur. 

 

En typ av ängel som också ska nämnas är skyddsängeln. Som Line Sæther Garlid tar upp i sin 

masteruppsats, är föreställningen om att varje människa har en skyddsängel något som är väl 

historiskt förankrat. I judendomen utvecklades, någonstans vid tiden mellan gamla och nya 
                                                             
16	  Jones,	  David	  Albert;	  Angels	  –	  A	  History,	  Oxford,	  Oxford	  University	  Press,	  2010,	  sidan	  92.	  
17	  ibid,	  sidan	  92-‐93.	  
18	  ibid,	  sidan	  95.	  
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testamentet, föreställningen att varje människa har en särskild ängel som vägleder och 

beskyddar.19  

 

Även de fallna änglarna förtjänar att omnämnas, även om det råder många oklarheter kring 

dem. Som professor Jones påpekar, så kan inte Gud hållas ansvarig för att ha skapat dessa 

onda andar, utan de har själva valt att avvika från det goda som Gud från början skapade dem 

till.20 Om tidpunkten för det omtalade fallet råder oenighet. 

I Bibeln omnämns Satan första gången uttalat i Jobs bok. I den är änglarna, ”Guds söner”, 

hos Gud, och Satan är i deras sällskap. Satan uppträder som frestaren, som prövar den 

gudfruktige Jobs tro,21 en roll som också beskrivs i följande citat:  

 
It looks like Job, the God-appointed adversary is ha-satan (meaning ’the adversary’ and the title of 

an office, not the designation or name of an angel). […] In the New Testament, specifically in 

Revelation 12, the notion of a fallen angel and of fallen angels is spelt out: ’And his [the dragon’s 

or Satan’s] tail drew the third part of the stars of heaven [angels] and did cast them to earth… and 

Satan, which deceiveth the whole world; he was cast out into the earth and his angels were cast out 

with him.’22  

 

Poeten John Milton omtalar, i sitt berömda verk Paradise Lost, Satan som "brighter once 

amidst the host of Angels, than the sun amidst the stars”. Han omnämner också en rad fallna 

änglar av olika rang.23 

 

2.4 Att kämpa med änglar: Jakobs upplevelser och änglarna i Uppenbarelseboken 

Änglar nämns i Bibeln ett hundratal gånger.24 I Första Mosebok beskrivs hur Jakob, om 

natten, brottas med en ängel.25 Detta är en kraftmätning och, som D A Jones påpekar, denna 

ängel är inte en ond ande, utan formidabel.26 Även änglarna i Uppenbarelseboken är av ett än 
                                                             
19	  Sæther	  Garlid,	  Line,	  Engleforestillinger	  i	  Den	  norske	  kirke,	  Bergen,	  Universitetet	  i	  Bergen,	  2005,	  sid	  12	  
Som	  kommer	  att	  framgå	  här	  i	  uppsatsen	  är	  skyddsänglar	  också	  helt	  centrala	  i	  författaren	  Lorna	  Byrnes	  
budskap.	  Även	  ett	  par	  av	  ärkeänglarna	  (som	  traditionellt	  omnämns	  som	  sju	  stycken:	  Uriel,	  Raguel,	  Mikael,	  
Seraqael,	  Gabriel,	  Haniel	  och	  Rafael)	  har	  stor	  betydelse	  för	  henne,	  och	  ännu	  större	  vikt	  läggs	  vid	  dem	  i	  
Doreen	  Virtues	  lära.	  
20	  Jones,	  David	  Albert;	  Angels	  –	  A	  History,	  Oxford,	  Oxford	  University	  Press,	  2010,	  sidan	  113.	  	  
21	  ibid,	  sidan	  119.	  
22	  Davidson,	  Gustav;	  A	  Dictionary	  of	  Angels	  –	  including	  the	  fallen	  angels,	  New	  York,	  The	  Free	  Press,	  1967,	  
sidan	  111.	  
23	  http://www.poetryfoundation.org/poem/174002	  
24	  http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-‐Verses-‐About-‐Angels/	  
25	  Bibeln;	  Första	  Mosebok	  32.	  
26	  Jones,	  David	  Albert;	  Angels	  –	  A	  History,	  Oxford,	  Oxford	  University	  Press,	  2010,	  sidan	  133.	  
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mer skrämmande och respektingivande slag. Det beskrivs hur Mikael och hans änglar slåss 

mot en drake, den gamla orm som bedragit världen, och Satan och hans änglar kastas ut ur 

himlen i detta krig. Vidare förkunnar änglar det evangelium efter vilket människor uppmanas 

leva, och en ängel kommer från himlens tempel och begår vad som ser ut att vara ett 

folkmord.27  

Att såväl Jakobs nattliga brottning som Uppenbarelsebokens fasansfulla bilder har haft, och 

har, stor betydelse inom kristendomen och i vårt kulturella arv råder det ingen tvekan om. 

Kanske är de bland de allra mest centrala, omtalade och spridda, av konst- och filmhistorien 

att döma. Därför är det särskilt intressant att notera, att de samtida föreställningar av änglar 

som presenteras i kapitel 4 helt tar avstånd från denna typ av bilder. Det gör däremot inte de 

mer traditionellt kristna rörelser, om vilka nästa stycke ska handla. 

 

2.5 Änglar i samtida kristendom 

En av dem som lägger stor vikt vid både Uppenbarelseboken och änglarnas mer våldsamma 

sidor är den evangelikale amerikanske pastorn Billy Graham, känd bl a som rådgivare åt 

presidenterna Eisenhower och Nixon. I sin bok Änglar – Guds hemliga agenter klargör han 

sin syn på änglarnas roll i skapelsen: 

 
Då kan vi börja från början. Det var Lucifer som på ett obegripligt sätt satte igång alltsammans. 

Han var den mest lysande och vackraste av alla skapade varelser i himlen. Han var förmodligen 

universums regerande prins, närmast under Gud, som han gjorde uppror mot. Följden blev revolt 

och krig i himlen! Han startade ett krig som har rasat i himlen alltsedan den stund då han syndade 

och fördes vidare till jorden kort efter den mänskliga historiens gryning. […] Det krig som började 

i himlen fortsätter alltså på jorden, och det kommer att nå sin höjdpunkt vid Harmagedon, då 

Kristus och hans änglaarmé kommer att segra.28  

 

Retoriken är tydlig, det är svart och vitt, ”vi” mot ”dem”. Inga andra lösningar på världens 

problem finns, deklarerar Graham, än den slutgiltiga, Harmagedon.29 

Denna typ av tro är något som professor Peter Gardella skriver om i sin bok. Kanske, 

föreslår han, kan inflytandet av denna typ av bilder, som uttrycker den kristna känslan om 

livet som andlig krigföring, hjälpa till att förklara paradoxen att kristendomen innehåller både 

                                                             
27	  Bibeln;	  Uppenbarelseboken	  12-‐14.	  
28	  Graham,	  Billy,	  Änglar	  –	  Guds	  hemliga	  agenter,	  Finland,	  Gospel	  Media,	  2007,	  sidorna	  73-‐74.	  
29	  ibid,	  sidan	  77.	  
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ett förbud mot våld och världshistoriens våldsammaste historia.30 Ända sedan kolonialtiden 

hade den här sortens föreställningar, genom vilka kolonisatörerna kunde se sig själva föra vad 

de upplevde vara rättfärdiga kamper mot Satan i de nyintagna territorierna, passat européerna 

väl, skriver Gardella.31 Idag är de synliga i det s k kriget mot terrorismen.32  

I de evangelikala och frikyrkliga rörelserna, inom vilka betoningen på väckelse och 

omvändelse är grundläggande, är andlig krigföring med änglars hjälp stort.33 

Att läsa Uppenbarelseboken ger också en tydlig bild av helt andra änglakrafter än dem vi 

längre fram i uppsatsen möter i änglaförfattarnas samtida andlighet; vart och ett av Johannes 

brev till de sju församlingarna inleds med uppmaningen att skriva till respektive församlings 

ängel.34 Något som i sig väcker frågor kring dessa så kallade änglars natur, beskaffenhet och 

position, men som i alla fall tydligt påvisar makten och den beskyddande kraften hos dessa 

individer, vad eller vilka de än är. 

Själva uppenbarelsen är i sig ett märkligt och outgrundligt stycke, öppet för allehanda 

tolkningar, som avslutas med att en ny himmel och en ny jord skapas35 - en vision vi idag 

alltså tydligt hör genljuda bland kristna rörelser allra främst i USA: Sedan 1980-talet har 

amerikanska evangelikala, som verkar inom generalplanen för historien (”the general plot for 

history”) inbegripit änglar i andlig krigföring på två fronter, hemma och borta, skriver 

Gardella36 som ägnat stora delar av sin forskning åt att studera krigets och apokalypsens 

änglar i moderna amerikanska religiösa övertygelser. 

Även Line Sæther Garlid omnämner i sin masteruppsats vad som kallas kampen mot det 

onda.37 Här hänvisar hon till Luther och dennes uppfattning att Kristus och hans goda änglar 

är oss närmare än Satan, som i sin tur är oss närmare ”än skjortan på kroppen”.38 Enligt denna 

uppfattning tycks det alltså som om änglarna är del av vårt skydd mot ondska, en uppfattning 

som ligger närmare de samtida änglaförfattarnas än de samtida evangelikalas 

änglaföreställningar, och som i den protestantiska statskyrkan i vårt grannland, utifrån de 

intervjuer som presenteras i både Sæther Garlids och Hege Kristin Arnesens uppsatser, tycks 

stödja en mer fredlig och vänlig bild av änglarna. Änglarna är våra hjälpare och tröstare i 
                                                             
30	  Gardella,	  Peter;	  American	  Angels	  –	  Usefull	  Spirits	  in	  the	  Material	  World,	  Kansas,	  University	  Press	  of	  
Kansas,	  2007,	  sidan	  170.	  
31	  ibid,	  sidan	  170.	  
32	  ibid,	  sidan	  168.	  
33	  ibid,	  sidan	  177.	  
34	  Bibeln;	  Uppenbarelseboken,	  kapitel	  2-‐3.	  
35	  ibid,	  kapitel	  4-‐22.	  
36	  Gardella,	  Peter;	  American	  Angels	  –	  Usefull	  Spirits	  in	  the	  Material	  World,	  Kansas,	  University	  Press	  of	  
Kansas,	  2007,	  sidan	  177.	  
37	  Sæther	  Garlid,	  Line;	  Engleforestillinger	  i	  Den	  norske	  kirke,	  Universitet	  i	  Bergen,	  2005,	  sidan	  15.	  
38	  Ibid.	  
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livets motgångar och strider. Även om Garlids informanter har saker att säga om kampen mot 

det onda, ligger fokus här främst på kampen mellan gott och ont inom människorna, och är 

alltså av vad som kan sägas vara mer psykologisk karaktär.39 Detsamma kanske kan förmodas 

gälla för den svenska statskyrkan, men inga änglastudier är ännu, så vitt jag kunnat förstå, 

utförda inom den. 

 

  

3. Änglarnas förutsättningar i vår tid 
 

Att vi lever i en samtid präglad av individualism, konsumism och globalisering torde 

knappast ifrågasättas av någon som skärskådar vår västerländska kultur. Detta kan antas få 

konsekvenser för människors tro och för olika religiösa fenomens förutsättningar och vägar 

att nå oss. Den snabba digitala utvecklingen gör det dessutom möjligt för människor att idag 

snabbt sprida och hämta information och varor världen över, och att ta del av händelser och 

tankar, till och med i realtid, både nära och långt bort. Vår samtid är på många sätt 

komplicerad och svåröverskådlig.  

Här nedan tas en av de tre faktorer som nämns ovan upp, nämligen globaliseringen. Detta 

görs utifrån professor Liselotte Frisks globaliseringsmodell.  

 

3.1 Globaliseringens effekt på religionen: Liselotte Frisks modell 

Med globaliseringsperspektivet i åtanke verkar det helt rimligt att t ex en samtida amerikansk 

änglaförfattare som Virtue kan ha genomslagskraft världen över, eller att irländskan Lorna 

Byrne turnerar i Europa och USA. Världen har krympt. Kanske kan det sägas att änglarna, 

och de specifika bilder av dem som förekommer, genom globaliseringen får hjälp att enkelt 

färdas jorden runt. 

 

I sin artikel Globalization: A Key Factor in Contemporary Religous Change skriver 

professorn i religionsvetenskap vid Högskolan i Dalarna, Liselotte Frisk, att: ”the different 

elements of popular religion are today, as a consequence of globalization, increasingly 

interrelated and mixed.” Hon tar upp sex olika sammanlänkade processer religionen 

genomgått med anledning av globaliseringen:  

 
                                                             
39	  Sæther	  Garlid,	  Line,	  Engleforestillinger	  i	  Den	  norske	  kirke,	  Bergen,	  Universitetet	  i	  Bergen,	  2005,	  sidorna	  
68-‐70.	  
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3.1.1 Från särskild till eklektisk, utväljande 

Delar av olika religioner och traditioner väljs ut och kombineras till något nytt. Frisk skriver 

att människor, kulturer och samhällen som tidigare var mer eller mindre isolerade från 

varandra har nu kontakt och utbyter tankar och erfarenheter, något som leder till att individer 

formar sina religiösa identiteter i vetskapen om att deras religion bara är en av många 

möjligheter (så kallad relativization, genom vilken både samhällen och individer sätts i nya 

perspektiv). Den eklektiska processen är dock inte helt slumpmässig och västerländsk 

esoteriska läror och indiska, kinesiska och ursprungsamerikanska religioner och traditioner är 

mer representerade i den västerländska populära religiösa kulturen är afrikanska och arabiska 

religioner, något som beror på maktaspekter och rådande diskurser. Det eklektiska inslaget 

ökar också toleransen gentemot andra religioner, menar Frisk, för om alla religioner är 

relativa, så är de alla lika sanna. Det finns inte längre en enda sanning. Gränser mellan olika 

religioner upplöses och i vissa kontexter råder inte ens medvetenhet om hur olika religioner 

och traditioner har blandats. Särskilt gäller detta religioner som hinduism och buddhism, som 

har likheter sinsemellan och om vilka den västerländska kunskapen och förståelsen är 

begränsad.  

 

3.1.2 Från doktriner till upplevelse  

Den subjektiva erfarenheten sätts i fokus. Även om olika trossystem och ideologier motsäger 

varandra, så samexisterar de sida vid sida idag, skriver Frisk. Detta får till följd att rimligheten 

i alla trossystem försvagas för individen. Lösningen blir då att förflytta fokus från doktriner 

och religiösa trosordningar till andra aspekter av religionen. På så vis förlorar den ideologiska 

dimensionen betydelse till förmån för den egna subjektiva upplevelsen, som blir den 

viktigaste aspekten i samtida religion.  

 

3.1.3 Från kollektivt till personligt  

Religion har blivit mindre offentlig och mer privat. Betoningen ligger på den enskilda 

individen istället för på gemensamma kollektiva institutioner. Sedan efterkrigstiden har 

etablerad religiositet minskat sitt inflytande, och sedan 1970-talet har den sociala, politiska 

och ekonomiska förändringen tjänat individens eget beslutsfattande. I och med detta har stora 

delar av religionen förflyttats från den offentliga till den privata sfären, menar Frisk. Religiösa 

ledare har inte samma inflytande som tidigare, då den moderna globaliserade 
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samhällsordningen försvagar sådant inflytande genom att särskilja på grundval av funktion. 

Det finns en skillnad i hur ett undersystem (subsystem) förhåller sig till samhället som helhet, 

vilket kallas ”funktion” (function), och hur det förhåller sig till andra undersystem, vilket 

kallas ”utförande” (performance). Vad det religiösa undersystemet beträffar, så syftar 

”funktion” på ”ren” religiös kommunikation, medan ”utförande” är vad som sker när 

religionen används på problem som alstrats av andra system, som de ekonomiska eller 

politiska. Frisk bygger detta resonemang på den kanadensiske professorn Peter Beyers 

globaliseringsframställning. Religionens ”utförande” är problematiskt idag, menar de, 

eftersom dess särskilda natur omfattar holism, vilket är något som går stick i stäv med de 

specialiserade och instrumentella mönster som styr andra dominerande funktionella system. 

De uttryck för utövande, som t ex högre utbildning eller helande, vilka tidigare dominerades 

av religiös expertis, har idag övertagits av expertis från andra områden. På grund av sina 

svårigheter att vinna offentligt inflytande har religionen blivit mer påtaglig i den privata, 

personliga sfären.  

 

3.1.4 Från hierarkiskt till jämlikt  

Individen stärks i förhållande till andliga auktoriteter, vars studier i andliga sammanhang 

ställs jämsides med individens egna inre erfarenheter. Den som förr var en främling är, genom 

globaliseringen, numera en jämlik granne, något som får till följd att ondska, fara och kaos 

inte längre kan projiceras enligt gamla mönster på dem som tidigare stod som samhällets 

representanter för dessa krafter. Den liberala religionen, som är den religion vars populära 

strömningar Frisk diskuterar, söker ta itu med de problem som alstras av det globala systemet, 

men med utgångspunkt i de rådande globala värdena och inte i opposition till dem. Till 

skillnad från den konservativa religionen, som återförsäkrar djävulens verklighet genom att 

betrakta personer och kulturer som utanförstående eller onda, löser den liberala religionen upp 

djävulen. Det allmänna och toleranta betonas och i stort råder enighet kring att möjligheter till 

upplysning och frälsning finns i alla religioner. Även jämlikhet och demokratiska värden 

betonas, enligt Frisk. 

 

3.1.5 Från betoning på gud till betoning på människan  

Människan och hennes varande betonas, individens andliga potential bekräftas och andlig 

växt uppfattas som nära förbundet med psykologisk mognad. Frälsning anses i samtida 

populär religion vara mer av ett inre förverkligande än något som står i förhållande till yttre 
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gudomlighet. Individen sätts i centrum och har egen makt över vad som betraktas som hennes 

individuella andliga utvecklingspotential.  

 

3.1.6 Från betoning på tillvaron efter döden till betoning på den här världen  

Det gudomliga är immanent i både individen och den här världen, ondskans krafter har till 

stora delar försvunnit ur bilden, det profana sakraliseras och tvärtom. Olika aspekter av 

världen, som naturen eller nära relationer, betraktas som andliga. Straff, fördömelse, helvetet, 

djävulen och demoner har försvunnit ur både populär samtida andlighet och institutionaliserad 

religion. Utan ondskans krafter blir godhetens krafter svårare att känna igen, vilket 

undergräver och relativiserar sådant som moraliska koder, skriver Frisk. Samtida populär 

andlighet kommer idag till uttryck inte bara i det vi vanligtvis har kallat religiösa kontexter, 

utan också på alla andra områden i sekulär kultur.40 

 

 

4. Samtida änglar hos Doreen Virtue och Lorna Byrne 
 

Här följer alltså en presentation av de två samtida författarna Doreen Virtue och Lorna Byrne 

och deras respektive änglaläror, baserad på deras böcker och med biografiskt material hämtat 

från internetkällor i form av hemsidor och tidningsartiklar. 

 

 

4.1 Doreen Virtue 

Den första av författarna är den amerikanska så kallade änglaterapeuten Doreen Virtue född 

1958. Hon är psykolog, benämner sig själv andlig doktor i psykologi och säger sig ha varit 

klärvoajant hela sitt liv.41 I en intervju från 2007 berättar hon att hennes tro är mer 

känslomässigt än intellektuellt baserad, och kan beskrivas som en blandning mellan hinduism, 

kristen vetenskap (Christian Science)42 och Mirakelkursen (ACIM).43 I en av sina över femtio 

böcker beskriver hon sin tro på följande sätt:  

                                                             
40	  Frisk,	  Liselotte;	  Globalization:	  A	  Key	  Factor	  in	  Contemporary	  Religious	  Change,	  Journal	  of	  Alternative	  
Spiritualities	  and	  New	  Age	  Studies,	  vol	  5,	  sidorna	  iii-‐vii.	  
41	  http://www.angeltherapy.com/about.php	  
42	  Christian	  Science	  är	  en	  så	  kallad	  nyreligiös	  rörelse	  inom	  vad	  som	  benämns	  New	  Thought.	  Rörelsen	  
startades	  av	  Mary	  Baker	  Eddy,	  som	  grundade	  rörelsens	  första	  kyrka	  1879	  i	  Boston,	  Massachusets.	  CS	  lär	  
ut	  att	  den	  andliga	  verkligheten	  är	  den	  enda	  sanna,	  och	  att	  den	  fysiska	  verkligheten	  är	  en	  illusion.	  För	  
vidare	  information	  hänvisas	  till	  rörelsens	  hemsida	  www.christianscience.com	  
43	  http://www.emergingjourneys.com/features.php?fid=3	  
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I consider myself an open-minded Christian, meaning that my primary foundation is with Jesus, 

and I also find value and blessings in many spiritual paths. I focus upon the aspects of love, 

forgiveness, compassion, charity, and ethics from the different religions, and bypass the fear and 

guilt. […] I ’m not advocating worshipping Mother Mary [Queen of Angels] above God, in the 

same way that I never promote worship of angels […] God is the All-in-All Whom we worship. 44 

 

I en tidningsintervju från 2000 berättar hon om sin uppväxt i Christian Science-rörelsen 

och att hennes mor, mormor och mormorsmor helade genom tro och bön.45 

Virtue behandlar, förutom änglar, företeelser såsom gudinnor, helgon, älvor, enhörningar, så 

kallade uppstigna mästare46 och så kallade indigobarn m fl47 i sin lära. Förutom den digra 

produktionen av böcker finns en rad så kallade orakelkort – kortlekar med färggranna bilder 

på de ovan nämnda temana – vilka fungerar fristående från böckerna, men också kan sägas 

vara illustrationer till dem. Virtue har även en egen kanal på YouTube där hon en gång i 

veckan lägger upp så kallade readings, förutsägelser om de kommande sju dagarna utifrån 

vad hennes olika orakelkort visar, och som alla som så önskar kan ta del av. 

I sina böcker lyfter Virtue fram änglaberättelser, som andra delat med henne. Detta material 

ramas in av det Virtue skriver om hur änglar är och kan kontaktas, utifrån information som 

hon dels samlat från historiska källor, dels säger sig själv ha kanaliserat.48 Virtue presenterar, 

baserade på de kanaliserade budskapen, upplyftande tankar för läsaren att fokusera på, så 

kallade affirmationer, vilka är menade att styra läsarens mål och uppmärksamhet i riktning 

mot det tänkta, affirmerade.  
                                                             
44	  Virtue,	  Doreen;	  Mary,	  Queen	  of	  Angels,	  Cornwall,	  Hay	  House,	  2010,	  sidan	  xii.	  	  
45	  http://www.edgemagazine.net/2000/04/the-‐edge-‐interview-‐with-‐doreen-‐virtue/	  
46	  Tron	  på	  uppstigna	  mästare	  eller	  Ascended	  Masters	  baseras	  på	  en	  teosofisk	  föreställning	  om	  andligt	  
upplysta	  personer	  som	  genomgått	  en	  rad	  så	  kallade	  initieringar	  och	  därigenom	  blivit	  ”uppstigna”	  till	  vad	  
som	  omtalas	  som	  ”högre	  dimensioner”	  varifrån	  de	  verkar	  för	  att	  höja	  graden	  av	  medvetenhet	  hos	  
människorna.	  Själva	  uttrycket	  Ascended	  Masters	  användes	  för	  första	  gången	  i	  boken	  Unveiled	  Mysteries	  av	  
Guy	  Ballard,	  utgiven	  1934.	  Ballard	  var	  en	  gruvingenjör,	  som	  tillsammans	  med	  sin	  hustru	  studerade	  teosofi	  
och	  småningom	  kom	  att	  grunda	  en	  egen	  rörelse,	  kallad	  I	  AM,	  i	  Chicago,	  Illinois.	  Ballards	  bok	  kan	  läsas	  här:	  
http://www.sacred-‐texts.com/eso/um/index.htm	  
47	  Tron	  på	  indigo-‐,	  kristall-‐	  och	  regnbågsbarn	  förekommer	  inom	  delar	  av	  vad	  som	  brukar	  kallas	  New	  Age,	  
och	  bygger	  på	  föreställningen	  om	  att	  barn	  med	  intuitiva	  förmågor	  och	  stor	  känslighet,	  i	  psykiatriska	  
termer	  kopplade	  till	  autismspektrumområdet	  och	  neuropsykiatriska	  diagnoser	  som	  adhd,	  add	  m	  fl,	  tillhör	  
en	  ny	  typ	  av	  människor,	  födda	  i	  ökande	  antal	  från	  1960-‐talets	  mitt	  och	  framåt.	  Dessa	  personer	  uttrycker,	  
enligt	  t	  ex	  den	  amerikanska	  författaren	  Lee	  Carroll,	  nya	  dimensioner	  och	  en	  utveckling	  av	  det	  mänskliga	  
medvetandet.	  För	  vidare	  information	  hänvisas	  till	  Carrolls	  hemsida	  www.kryon.com	  
48	  Kanalisering	  eller	  channeling	  är	  en	  företeelse	  som	  även	  den	  kan	  hänföras	  tillbaka	  till	  teosofin,	  men	  som	  
är	  komplex,	  eftersom	  paralleller	  kan	  dras	  även	  till	  äldre	  tiders	  profeterande,	  något	  som	  professorn	  i	  
religionshistoria	  vid	  universitetet	  i	  Odense,	  Olav	  Hammer,	  pekar	  på	  i	  sin	  bok	  På	  spaning	  efter	  helheten:	  
New	  age,	  en	  ny	  folktro?	  Vid	  kanaliserandet	  av	  så	  kallade	  översinnliga	  budskap	  utgör	  den	  som	  kanaliserar	  
en	  förbindelselänk,	  en	  kanal,	  genom	  vilken	  budskap	  och	  andlig	  information	  anses	  komma.	  Inom	  vissa	  
samtida	  andliga	  rörelser	  är	  det	  mycket	  populärt	  med	  kanaliserade	  budskap	  från	  t	  ex	  ärkeänglar	  och	  de	  så	  
kallade	  uppstigna	  mästarna	  (se	  not	  43).	  www.theosophical.org	  och	  www.saintgermainfoundation.org	  
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Virtue turnerar med sin kursverksamhet runtom i USA. Kurserna finns också att köpa på 

dvd från hennes Angel University. 

 

4.1.1 Änglar och deras funktion enligt Virtue 

Den bild av änglar som presenteras av Doreen Virtue är lättsam och vänlig. Här följer några 

exempel som beskriver änglarnas natur och uppgifter: 
 

Angels love everyone unconditionally. They look past the surface and see the godliness within us all. 

They focus only on our Divinity and potential, and not on our ”faults”. So angels aren’t judgmental, and 

they only bring love into our lives. You’re safe with the angels, an you can totally trust them.49 

 

The angels will help you with anything and everything. […] You needn’t worry about bothering the 

angels, as they’re unlimited beings who can help everyone simultaneously. […] There’s nothing more 

important to your angels than helping you. Angels have unlimited time, energy, and resources. It’s their 

sacred honor to help you in whatever way brings you peace.50 

 

Your angels speak to you through your heart and body. / Your angels speak to you through wordless 

impressions that you receive in your mind.51 

 

Enligt klassiskt manér (se avsnitt 2.3) talar Virtue om nio typer av änglar, eller ”körer” som 

hon kallar dem, en indelning hon baserar på bibliska referenser, Pseudo-Dionysius och John 

Miltons popularisering av denna slags ordning i verket Paradise Lost.52 

Som framgår av citaten ovan är änglarnas uppgift att kärleksfullt hjälpa och stödja 

människorna. Virtue talar om personliga skyddsänglar, men också om hur vi på olika sätt kan 

tillkalla och få hjälp av andra slags änglar. Hon skriver gärna om ärkeänglar, om vilka hon 

sammanställt särskilda böcker och kortlekar. Dessa är, enligt Virtue, femton till antalet: Ariel, 

Azrael, Chamuel, Gabriel, Haniel, Jeremiel, Jophiel, Metatron, Michael, Raguel, Raphael, 

Raziel, Sandalphon, Uriel och Zadkiel.53 Var och en, menar hon, har en speciell förmåga som 

representerar en aspekt av Gud.54  

Listandet av dessa femton änglar skiljer sig från exempel i den post-talmudiska traditionen, 

där mystikern Al-Barceloni räknar upp tolv ärkeänglar, kopplade till vart och ett av zodiakens 

                                                             
49	  Virtue,	  Doreen,	  Angels	  101:	  An	  introduction	  to	  Connecting,	  Working	  and	  Healing	  with	  the	  Angels,	  Kina,	  
Hay	  House,	  2006,	  sidan	  vii.	  
50	  ibid,	  sid	  xiv.	  
51 Virtue,	  Doreen;	  The	  Angel	  Therapy	  Handbook,	  Croydon,	  Hay	  House,	  2012,	  sidan	  60.	  
52	  ibid,	  sidorna	  6-‐8.	  
53	  ibid,	  sidorna	  235-‐236.	  
54	  ibid,	  sidan	  7.	  
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tolv tecken, eller från den kabbalistiska traditionens nio ärkeänglar, kopplade till de olika 

sfärerna i detta esoteriska system.55 Virtue hänvisar till olika traditioner för sina ärkeänglar, 

vilket ligger i linje med det upplösande av gränser mellan olika religioner, traditioner och 

epoker som är ett av hennes kännetecken; en ängel hon säger sig ha hämtat från Babylon kan 

med lätthet placeras intill en uppstigen New Age-mästare eller en hawaiiansk gudinna.56  

Virtue förklarar att vi alla är omgivna av skyddsänglar, som är rena varelser av gudomligt 

ljus och på vilka vi kan lita helt och fullt, då de vill hjälpa oss på alla oråden i livet.57 Hon 

försäkrar att vi alla kan komma i kontakt med änglarna, vi behöver ingen speciell träning eller 

religion och vi behöver inte vara helgonlika – eller ens tro på änglar.58 Dock är det viktigt, 

menar Virtue, att vi förstår vad hon kallar Lagen om Den Fria Viljan. Detta är något Virtue 

regelbundet återkommer till i sina böcker. Gud gav oss alla fri vilja, förklarar hon, vilket 

betyder att var och en kan fatta sina egna beslut utifrån sina egna personliga övertygelser. 

Detta är något som inte Gud eller änglarna lägger sig i. Även om de vet vad vi behöver, så 

kan de inte ingripa i våra liv utan att vi har gett dem vår tillåtelse att göra det.59 

Som tidigare nämnt är Virtue starkt influerad av den andliga Mirakelkursen (ACIM). I en 

intervju från 2000 omnämner hon, som svar på frågan om vilken hennes favoritbok är, den 

oredigerade första versionen av A Course In Miracles, den så kallade Urtext-versionen.60 

ACIM lär, i likhet med platonismen, att den värld vi skapar och lever i är en projektion, en 

värld så att säga bredvid Guds, vars värld är den verkliga världen (Kungariket) till vilken vi 

kan återvända om vi förstår att vi är fångade i en illusion skapad av oss själva.61 Det är 

följaktligen vårt eget ansvar att tänka och handla på rätt sätt i förhållande till den gudomliga 

vägledning som Gud ger via sina änglar. Ibland, förklarar Virtue, kan livsstil och vanor 

försvåra möjligheterna för vägledningen att nå oss, eller så har vi inte varit uppmärksamma 

nog.62 

                                                             
55	  Davidson,	  Gustav;	  A	  Dictionary	  of	  Angels	  –	  including	  the	  fallen	  angels,	  New	  York,	  The	  Free	  Press,	  1967,	  
sidorna	  51-‐52.	  
56	  För	  exempel	  på	  detta	  hänvisas	  t	  ex	  till	  Virtues	  böcker	  Archangels	  &	  Ascended	  Masters	  och	  Goddesses	  &	  
Angels,	  vilka	  båda	  blandar	  dessa	  företeelser.	  I	  den	  senare	  omnämns	  även	  en	  rad	  andra,	  såsom	  sjöjungfrur,	  
regnbågsbarn	  och	  den	  försvunna	  kontinenten	  Atlantis.	  
57	  Virtue,	  Doreen,	  Angels	  101:	  An	  introduction	  to	  Connecting,	  Working	  and	  Healing	  with	  the	  Angels,	  Kina,	  
Hay	  House,	  2006,	  sidan	  vii.	  
58	  ibid,	  sidorna	  viii-‐ix.	  
59	  ibid,	  sidan	  xiii.	  
60	  http://www.emergingjourneys.com/features.php?fid=3	  
61	  Detta	  är	  något	  som	  förklaras	  av	  olika	  lärare	  och	  utövare	  av	  Mirakelkursen,	  bl	  a	  författaren	  Nick	  Arandes	  
i	  följande	  artikel:	  http://www.successandmiracles.com/articles/Not_Free_Will.html	  
62	  Virtue,	  Doreen,	  Angels	  101:	  An	  introduction	  to	  Connecting,	  Working	  and	  Healing	  with	  the	  Angels,	  Kina,	  
Hay	  House,	  2006,	  sidan	  115.	  	  



	  

 24 

Förutom skyddsänglar, de himmelska varelser som sänts till oss av Skaparen, och av vilka 

vi alla ständigt har två eller flera vid vår sida,63 och ärkeänglar som styr och övervakar dessa, 

och till vilka vi också kan vända oss för att få hjälp med allt som rör jordelivet,64 så talar 

Virtue om jordiska änglar, änglar som inkarnerat och ser ut som vanliga människor. Dessa 

änglar tar för det mesta tillfällig fysisk form i syfte att utföra ett specifikt uppdrag, men kan 

också leva hela livstider som människor.65 Änglar är dock inte föremål för reinkarnation, även 

om de kan inkarnera och ta mänsklig form. De väljer att vara inkarnerade, som ett uttryck för 

genomförandet av Guds fredsplan, så länge det behövs för att hjälpa och bistå oss människor 

på olika sätt.66  

Då Virtue räknar med reinkarnation, naturväsen, mytiska världar som Atlantis och Avalon 

samt företeelser som kristall- och regnbågsbarn, som reella delar av vår verklighet, i 

samverkan med änglarna, blir möjligheterna att kombinera och tolka olika upplevelser och 

händelser närmast oräkneliga.67 Denna magiska världsbild, i vilken änglar är en helt central 

komponent, avspeglar sig också i Virtues många orakelkortlekar, som förmedlar tydliga bilder 

av dessa företeelser, och på så vis kan sägas förstärka den världsbild hon förmedlar.68 

Om fallna änglar talar Virtue inte överhuvudtaget.69 Dock berör hon, i en text från 2011, 

människors rädsla för att konfronteras med mörka krafter. Något hon menar att ärkeängeln 

Mikael beskyddar oss alla ifrån, bara vi ber honom.70   

 

4.2 Lorna Byrne 

Den andra av författarna är den irländska mystikern Lorna Byrne, född 1953. Hon beskriver 

sig själv som en ordinär kvinna, mor till fyra barn och änka sedan ett antal år tillbaka. Sedan 

barndomen, så långt tillbaka hon kan minnas, säger sig Byrne ha sett och kommunicerat med 

                                                             
63	  ibid,	  sidorna	  1-‐2.	  
64	  ibid,	  sidan	  4.	  
65	  ibid,	  sidan	  103.	  
66	  Virtue,	  Doreen,	  Angels	  101:	  An	  introduction	  to	  Connecting,	  Working	  and	  Healing	  with	  the	  Angels,	  Kina,	  
Hay	  House,	  2006,	  kapitel	  9.	  
67	  Se	  t	  ex	  Virtues	  bok	  Angel	  Medicine:	  How	  to	  Heal	  the	  Body	  and	  Mind	  with	  the	  Help	  of	  the	  Angels	  för	  
exempel	  på	  detta.	  
68	  För	  illustrativa	  exempel	  hänvisas	  till	  The	  Angel	  Channel	  på	  YouTube:	  
http://www.youtube.com/user/4AngelTherapy	  
69	  På	  sin	  hemsida	  www.angeltherapy.com	  svarar	  Virtue	  såhär	  på	  frågan	  om	  vad	  så	  kallade	  fallna	  änglar	  är:	  
"There	  are	  beings	  that	  are	  referred	  to	  as	  ‘fallen	  angels.’	  In	  reality,	  they	  aren’t	  angels	  at	  all.	  Angels	  are	  
glowing	  beings,	  filled	  with	  the	  inner	  radiance	  of	  God’s	  love.	  Angels	  have	  soft,	  feathery	  wings.	  Angels	  
always	  talk	  about,	  and	  act	  from,	  Love.	  The	  "fallen	  angels",	  in	  contrast,	  have	  no	  light	  in	  them.	  They	  have	  
short,	  bat-‐like	  bony	  wings	  and	  clawed	  talons.	  They’re	  commonly	  called	  "gargoyles."	  These	  beings	  aren’t	  
creations	  of	  God’s	  love;	  they’re	  creations	  of	  man’s	  fear.”	  Det	  finns	  alltså,	  enligt	  Virtue,	  inga	  fallna	  änglar	  
eftersom	  dessa	  skapelser	  inte	  är	  änglar	  utan	  något	  annat.	  
70	  http://www.healyourlife.com/author-‐doreen-‐virtue/2011/12/wisdom/inspiration/be-‐receptive-‐to-‐
heaven	  
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änglar. I hennes tidiga barndom förklarade en läkare, med anledning av hennes annorlunda 

beteende, henne vara ”efterbliven”, något som format hennes uppväxt.71 I sina 

självbiografiska böcker berättar Byrne detaljerat om sina dagliga möten med änglar (som hon 

omtalar som sina lärare, följeslagare och vänner, och beskriver sig se lika tydligt som 

människor), sina visioner och sin livslånga, ständiga änglakommunikation, parallellt med 

händelser ur livet; hennes barndom, äktenskap och föräldraskap, om vilka änglarna 

kontinuerligt lämnat förhandsinformation till henne. 

Även Byrne använder bön som ett redskap för helande. Såhär beskriver hon sin tro i en 

intervju från 2012: 

 
I am a Catholic, born into an Ireland that at that time was largely Catholic. From the time I was a 

baby I saw guardian angels behind each and every person, regardless of religion. […] No one ever 

prays alone. When you pray to God there is a multitude of angels praying with you, regardless of 

your religious faith or what form your prayer takes.72  

 

I en av sina böcker skriver hon: 

 
Angel Michael has always told me that while there are different religions, there is only one God 

and that in the future all religions should become unified under one umbrella. He has also told me 

that the prayers of people of all religions are equally powerful.73 

 

Precis som Virtue anser Byrne att Gud är den övergripande och allomfattande instans till 

vilken hon ber. Hon talar till och frågar änglarna om hjälp, men ber inte till dem, utan endast 

till Gud, eftersom bön är direkt kommunikation med Gud.74 

Värt att notera är att Byrne har en uttalat öppen och icke-fördömande inställning till 

självmord, homosexualitet och abort; alla människor omfattas i lika stor utsträckning av Guds 

kärlek, menar hon.75 Vidare finns, lär hon ut, alltid oändlig nåd och förlåtelse för alla, och 

ingen behöver någonsin hamna i helvetet (även om ett sådant faktiskt existerar), utan alla 

kommer till himlen efter sin död.76 

                                                             
71	  Byrne,	  Lorna,	  Änglar	  i	  mitt	  hår,	  Falun,	  Ponto	  Pocket,	  2012,	  sidorna	  9-‐10.	  
72	  http://www.huffingtonpost.com/lorna-‐byrne/why-‐we-‐should-‐listen-‐to-‐the-‐angels-‐call-‐for-‐different-‐
religions-‐to-‐pray-‐together_b_1218333.html	  
73	  Byrne,	  Lorna;	  A	  Message	  of	  Hope	  from	  the	  Angels,	  Suffolk,	  Hodder	  &	  Stoughton	  Ltd,	  2012,	  sidorna	  67-‐68.	  
74	  ibid,	  sidorna	  61-‐62.	  
75	  Se	  t	  ex	  Byrnes	  Trappor	  till	  Himlen:	  Änglarna	  visar	  oss	  vägen,	  kapitel	  12,	  och	  A	  Message	  of	  Hope	  from	  the	  
Angels,	  sidorna	  56-‐57.	  
76	  Byrne,	  Lorna;	  Änglar	  i	  mitt	  hår,	  Falun,	  Ponto	  Pocket,	  2012,	  sidorna	  165-‐166.	  
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Idag reser Byrne runt i världen och berättar om sina upplevelser. Förutom de tre böcker av 

henne som finns utgivna, finns en hemsida med information om henne och hennes 

verksamhet, och en bönelista till vilken den som önskar kan bli tillagd, kostnadsfritt, för att på 

så sätt inkluderas i Byrnes böner. 

 

4.2.1 Änglar och deras funktion enligt Byrne 

Även Lorna Byrne talar om skyddsänglar, men menar att vi var och en har en skyddsängel, 

som ständigt finns med oss, genom livet och in i döden, och som älskar oss villkorslöst 

oavsett vad som händer (på samma sätt som Gud, menar Byrne, gör det). Dock kan denna 

skyddsängel, om vi ber om det, släppa in andra änglar för att hjälpa och stötta oss utifrån sina 

specifika uppgifter och begåvningar.77 Vår skyddsängel har i uppgift att placera en sköld av 

ljus omkring oss, och att vakta porten till vår kropp och vår själ, något som anförtroddes den 

redan innan vår tillblivelse.78 Byrne beskriver sina dagliga möten och sin kontinuerliga 

kommunikation med änglar utifrån sin egen livslånga mystika erfarenhet, och här följer några 

exempel på änglars natur och uppgifter utifrån den: 
 

Gud skapade änglarna för deras skönhet och välvilja, för att vara hans hjälpredor, hans budbärare. 

Framför allt har han gett dem i uppgift att hjälpa till att föra alla människobarn tryggt tillbaka till honom i 

himlen. / Jag har fått se förbindelsen mellan Gud och änglarna. Den liknar en tråd av ljus. Det är som om 

Guds ljus löper längs tråden från Gud till var och en av änglarna. […] Änglar känner en djupt liggande 

önskan att ta emot detta ljus och det är därför de tjänar Gud så villkorslöst. […] De har inte en fri vilja 

som vi, men de hjälper till att skapa sådana förhållanden att vi kan använda oss av vår unika gåva.79 

 

[Ängeln] Jimazen är mycket mäktig och väldigt viktig för vår jord. Han är planetens portvakt. På många 

sätt skulle man kunna kalla honom jordens skyddsängel.80 

 

Moderskärlekens ängel är rund som solen och jättelik. Hennes vingar är svepta runt henne, men hon 

bredde ut dem lite, ungefär som en höna över sina kycklingar. Hennes armar är alltid redo att omsluta dig 

i en stor kram. / Hur mycket kärlek du än får från din egen mamma, om du har någon, förstärker den här 

ängeln alltid moderskärleken.81 

 

Förutom skyddsänglar och änglar med specifika uppgifter, som att skydda jorden eller olika 

nationer, eller att ge kraft och stöd i alla tänkbara livssituationer, talar Byrne genom hela sin 

                                                             
77	  Byrne,	  Lorna;	  A	  Message	  of	  Hope	  from	  the	  Angels,	  Suffolk,	  Hodder	  &	  Stoughton	  Ltd,	  kapitel	  1	  och	  2.	  
78	  Byrne,	  Lorna;	  Änglar	  i	  mitt	  hår,	  Falun,	  Ponto	  Pocket,	  2012,	  sidorna	  19-‐20.	  
79	  Byrne,	  Lorna;	  Trappor	  till	  himlen:	  Änglarna	  visar	  oss	  vägen,	  Falun,	  Ica	  bokförlag,	  2012,	  sidorna	  194-‐195.	  
80	  ibid,	  sidan	  205.	  
81	  Byrne,	  Lorna;	  Änglar	  i	  mitt	  hår,	  Falun,	  Ponto	  Pocket,	  2012,	  sidan	  111.	  
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produktion specifikt om sina lärare och följeslagare, änglar vid namn Hosus, Mikael 

(ärkeängeln), Elisha, Elia och Amen. Hon nämner även att en ängel vid sällsynta tillfällen kan 

bo i en människas själ, något som profeten Elia var ett exempel på.82 Däremot förvandlas 

människor inte till änglar när de dör, menar hon. Själarna lever vidare i himlen, den plats där 

även Guds bibliotek finns, där heliga själar från alla religiösa traditioner samlas; något Byrne 

bevittnat vid ett besök där tillsammans med ängeln Mikael (och här poängterar hon att de 

själar hon blivit visad är sådana hon, utifrån den katolska tro hon uppfostrats i, kunnat känna 

igen, och att hon, ifall hon tillhört en annan religiös tradition, skulle ha blivit visad andra 

religiösa karaktärer).83 

Byrne talar även om Satan, som beskrivs som en helt orädd kraft av ondska, mörker och 

skräck, vilken prövar vår tro och motverkar vår andliga utveckling och öppnandet av våra 

hjärtan och sinnen.84 Satan gör det attraktivt för människor att tjäna honom genom att locka 

dem med gåvor i form av rikedomar, makt och inflytande. Han tar människor i besittning och 

gör dem oförmögna att lyssna till sina änglars vägledning, vilket kräver att dessa människor, 

om de vill återvända till det goda, aktivt behöver ta vara på Guds och änglarnas erbjudanden 

om förändring. Satan skapades, enligt Byrne, som Guds mäktigaste ängel, men gjorde uppror. 

Guds önskan är dock att Satan ska återvända till honom, och Gud arbetar för det.85 Även för 

Satan finns alltså nåd och förlåtelse. Byrne påminner oss om att vi alla deltar i striden mellan 

gott och ont, utifrån våra vardagliga beslut, och beroende på våra val ger vi kraft till den ena 

eller andra sidan.86 

Viktiga i Byrnes texter är också de helande änglarna. På sin Facebooksida beskriver Byrne 

dem som högresta, mycket ljusa och närmast genomsynliga väsen, som är mycket lika 

varandra och arbetar i grupp för att hjälpa människor att läka, både fysiskt och psykiskt. Även 

dessa änglar är en gåva från Gud, som genom dem förmedlar sin nåd till oss. Vi kan alltid be 

änglarna om hjälp att helas på det sätt Gud anser bäst för oss, säger Byrne, som också lär ut en 

helande bön för det ändamålet.87 Gud själv, som alltså är änglarnas ursprung, är endast kärlek 

                                                             
82	  Byrne,	  Lorna;	  Trappor	  till	  himlen:	  Änglarna	  visar	  oss	  vägen,	  Falun,	  Ica	  bokförlag,	  2012,	  sidan	  202	  
83	  ibid,	  sidan	  46.	  
84	  Byrne,	  Lorna;	  Änglar	  i	  mitt	  hår,	  Falun,	  Ponto	  Pocket,	  2012,	  sidorna	  216-‐218.	  	  
85	  ibid,	  sidorna	  230-‐233.	  
86	  ibid.	  
87	  Sidan	  Angels	  In	  My	  Hair	  by	  Lorna	  Byrne	  på	  Facebook,	  29	  april	  2013.	  Sidan	  är	  Byrnes	  egen	  officiella	  på	  
detta	  sociala	  forum	  och	  uppdateras	  regelbundet	  med	  bilder,	  texter	  och	  evenemangstips.	  Den	  presenteras	  
med	  följande	  vision:	  To	  remind	  each	  and	  every	  person,	  regardless	  of	  religion,	  that	  they	  have	  a	  guardian	  
angel	  who	  never	  ever	  leaves	  them	  even	  for	  one	  moment.	  There	  is	  so	  much	  help	  there.	  All	  they	  have	  to	  do	  is	  
ask.	  	  
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och medkänsla; ”Men hur ska jag kunna beskriva ett lysande, strålande ljus – själva livet – 

fyllt av kärlek, medkänsla och hopp?”88 

Noteras bör också att Byrne talar om reinkarnation som något som då och då kan inträffa, som 

en del i Guds plan. Vissa själar sänds då från efterlivet i himlen tillbaka till en människokropp 

på jorden för att uträtta vissa uppgifter här.89 

 

 

5. Analys och diskussion 
 

I detta avsnitt följer nu en jämförelse mellan och en diskussion kring Virtues och Byrnes 

respektive änglaläror mot bakgrund av Frisks globaliseringsmodell. 

 

5.1 Änglaföreställningarna och globaliseringsmodellen 

5.1.1 Från särskild till eklektisk, utväljande 

Beträffande den första punkten i modellen, hur delar av olika religioner och traditioner 

plockas ut och skapar nya kombinationer, så är detta uttalat hos Doreen Virtue, som beskriver 

sin änglalära som en blandning mellan kristendom, hinduism och ACIM. Gemensamt för 

dessa traditioner är dualismen mellan ande och materia. Bakom materien finns något annat, en 

allomfattande gudom eller kraft som skapat materien. Den materia som ytterst sett därför är 

en illusion. Under tiden vi lever här kan den tyckas verklig, men denna verklighet är relativ, 

eftersom något annat, grundläggande, finns bakom den. Dock lär ACIM, till skillnad från 

kristendomen och hinduismen, att materien sådan vi uppfattar den som världen inte är skapad 

av någon högsta verklighet (Gud eller Brahman) utan att Gud inte vet någonting om eller har 

någonting med denna så kallade illusion att göra.90 Traditionerna vilar alltså på en dualistisk 

grund, vilket gör dem möjliga att kombinera, även om det finns mycket i det praktiska 

utövandet av religionerna kristendom och hinduism som skiljer sig åt. Föreställningen om 

reinkarnation som hinduismen omfattar delas inte av kristendomen, men däremot av ACIM 

och av Virtue. Här kan Doreen Virtues änglalära sägas tjäna som ett exempel på hur den 

fragmenterade urvalsprocess, som modellens första punkt talar om, går till. Kritiker som 

Jeremy Carrette och Richard King menar att risken med detta förhållningssätt är 

                                                             
88	  Byrne,	  Lorna;	  Änglar	  i	  mitt	  hår,	  Falun,	  Ponto	  Pocket,	  2012,	  sidan	  153.	  
89	  Byrne,	  Lorna;	  Trappor	  till	  himlen:	  Änglarna	  visar	  oss	  vägen,	  Falun,	  Ica	  bokförlag,	  2012,	  sidorna	  211-‐225.	  
90	  För	  utförligare	  information	  om	  detta,	  se	  t	  ex	  Foundation	  For	  Inner	  Peaces	  tredje	  utgåva	  av	  ACIM	  (2007)	  
sid	  44-‐51	  och	  Gary	  R	  Renards	  The	  Disappearance	  of	  the	  Universe,	  kapitel	  1	  och	  2.	  
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koloniserandet av andra religioner och traditioner, från vilka resurser plockas godtyckligt 

utifrån plockarens egna intressen .91 

I Lorna Byrnes fall kan modellens första kriterium inte sägas bli uppfyllt i lika hög grad, 

eller i alla fall inte på samma tydligt uttalade sätt. Även om Byrne är öppen och tillåtande i sin 

syn på andra religioner och traditioner, så menar hon sig vara trogen den katolska 

föreställningsvärlden med dess skyddsänglar och helgon.92 Det som kan sägas vara nytt med 

Byrnes lära är just hennes budskap i förhållande till sådant som homosexualitet och abort, 

vilka hon alltså inte fördömer utan lär att Gud kärleksfullt omfattar. Även att Byrne talar om 

reinkarnation är något nytt och annorlunda, men då hon med begreppet avser en sporadiskt 

förekommande företeelse över vilken Gud råder, så att den som återföds sänds från himlen till 

jorden och sedan tillbaka igen, måste denna slags reinkarnationstanke sägas vara något annat 

än vad som avses i religioner, som hinduism och buddhism, där detta inslag annars 

förekommer. Här plockar hon alltså in element från utomkristna religioner och väver in dem i 

en kristen kontext. 

 

5.1.2 Från doktriner till upplevelse 

På den andra punkten, att upplevelser och subjektiva erfarenheter sätts framför doktriner, så 

kan detta sägas gälla för båda änglaförfattarna, som lär att vi alla kan lyssna till och samverka 

med ”våra” änglar. Det är också tydligt att änglarna inte står för att förmedla några 

dogmatiska regler eller förhållningsorder, utan är stöttande och förstående i alla tänkbara 

livssituationer vi kan befinna oss i. Virtue utgår från individen och dess erfarenheter och 

uppmanar oss att betrakta våra känslor och vår intuition som änglars vägledning. Den 

kategorisering och systematisering av änglar hon gör kan liknas vid en flexibel 

marknadsföringsmodell med upplevelsefokus, där den vara hon saluför (änglar) åskådliggörs 

på ett sätt som, utifrån sin vetenskapliga air, upplevs av läsaren som överskådligt och säljande 

presenterad.  

Byrne hänvisar, även om hennes material bygger på egna personliga erfarenheter, till sin 

förankring i katolicismens och dess läror om änglar. För henne är tron och nåden avgörande. 

                                                             
91	  I	  korthet	  menar	  dessa	  kritiker	  att	  religioners	  och	  traditioners	  föreställningar	  och	  tankegods	  
koloniseras,	  och	  därigenom	  dräneras,	  på	  samma	  sätt	  som	  länder	  och	  hela	  världsdelar	  koloniserats	  
historiskt,	  och	  ännu	  gör	  idag,	  i	  exploateringen	  av	  naturresurser,	  arbete,	  med	  mera.	  När	  kolonisatören	  tagit	  
det	  den	  vill	  ha	  i	  form	  av	  resurser	  (i	  detta	  fall	  idéer	  och	  föreställningar)	  lämnas	  helheten	  och	  den	  
ursprungliga	  kontexten,	  från	  vilken	  de	  religiösa	  elementen	  tagits,	  därhän.	  För	  vidare	  diskussion	  kring	  
detta,	  se	  t	  ex	  Jeremy	  Carrettes	  och	  Richard	  Kings	  bok	  Selling	  Spirituality	  –	  The	  Silent	  Takeover	  of	  Religion,	  
utgiven	  av	  Routledge	  2005.	  	  	  
92	  För	  artiklar	  och	  uppslagsverk	  se	  under	  rubriken	  Saints	  &	  Angels	  på	  nätsidan	  www.catholic.org	  
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Vi behöver egentligen inte känna och uppleva att änglarna finns där, det är tillräckligt att vi 

tror. Att hon själv erfar änglar är ett mysterium hon inte kan förklara. 

Änglarna är omhändertagande, tröstande och rättrådiga, vilket vi alltså var och en kan känna 

och uppleva. De finns i oändligt antal och är utsända av Gud, vilken de är del av och 

oupplösligt förbundna med.    

 

5.1.3 Från kollektivt till personligt 

Det finns olika typer av änglar, med olika uppgifter, men de har alla det gemensamt att de 

förbinder människor, både kollektivt och individuellt, med Gud. Medan Doreen Virtue har ett 

uttalat individfokus i sin änglalära, så uttalar sig Lorna Byrne om hela nationers änglar, vilka 

alltså utsetts av Gud att omfatta gemenskaper av människor. 

Byrne har även en uttalat öppen och inkluderande hållning, att alla människor, oavsett, kön, 

etniskt ursprung, sexuell läggning och religiös tillhörighet, har personlig tillgång till änglarna. 

Virtue är inte lika tydlig med att uttala att änglarna verkligen i lika hög grad respekterar alla, 

men hennes fokus på att änglarna är icke-dömande och för in endast kärlek och frid i våra liv 

kan ändå tolkas som ett uttryck för en kärlek och acceptans från änglarnas sida, som omfattar 

alla människor i samma utsträckning. Änglarna är till sina väsen helande och givande. I alla 

situationer, såväl gemensamma som individuella, är de förespråkare för inre frid och yttre 

fred. Dock talar Byrne om en kamp mellan gott och ont i vår gemensamma, globala värld, i 

vilken änglarna verkar. Detta är något som berörs av Virtue endast i förhållande till ängeln 

Mikael, som har till sin speciella uppgift att beskydda oss. 

Den tredje punkten, att religion gått från att vara kollektiv och offentlig till att vara personlig 

och privat, omfattas alltså i olika grad av de båda änglaförfattarna. Dock är det även här 

Virtue som tydligast är den som uppfyller detta kriterium. Hennes fokus ligger uttalat på 

individen och dess änglakommunikation, medan Byrne är och vill vara en del av en etablerad 

religiös kontext. Byrnes änglalära kan sägas vara personlig såtillvida att den menar att vi alla 

har egna skyddsänglar som kan hjälpa oss, och att vi alla, som individer, kan tillkalla änglar.  

 

5.1.4 Från hierarkiskt till jämlikt 

På den fjärde punkten, i vilken påpekas att den som förr var främling numera är jämlik 

granne, vars väg till det andliga målet är lika duglig och användbar som den egna, så kan 

änglaförfattarnas läror med sin öppenhet för olika traditioner sägas i alla fall delvis omfatta 

denna tanke. Särskilt hos Byrne kommer godtagandet av andra religiösa system och symboler 

till uttryck i hennes uttalade betoning på att olika vägar och traditioner alla bär till Gud, som 
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visar oss symboler vi kan förstå utifrån vår egen bakgrund och tradition. Virtues förhållande 

till andra religioner och trossystem än det egna är mer otydligt, eftersom det faktum att hon 

uttalat blandat olika trossystem (enligt punkt ett) inte nödvändigtvis betyder att hon godtar 

dessa trossystem i deras helhet, men inte heller säger att hon inte gör det. 

Vad religiös expertis beträffar, så kan vi alla sägas ha möjligheten att med Guds och 

änglarnas hjälp bli redskap för utövande av helande, förutsatt att vi ber om helande och lägger 

det i Guds och änglarnas händer. Detta gäller i båda författarnas änglaläror. Vi omges alla av 

änglar, som beskyddar oss och vill oss väl, menar de. Det enda vi behöver göra för att få hjälp 

av änglarna är att be om den hjälpen, men exakt hur hjälpen ser ut eller vart den ska föra oss 

kan vi inte styra: dess utformning får vi överlåta åt Gud och änglarna själva. Vi är mottagare 

bara vi själva önskar det, och oavsett vad vi gjort eller inte gjort finns det alltid hjälp och stöd 

att få. Båda författarna talar om bönens enorma kraft, och om vikten av att vi väljer. Änglarna 

kan inte överträda vår ”fria vilja” utan måste bjudas in (genom t ex bön) och tillåtas verka i 

våra liv. Både Virtue och Byrne poängterar att det ytterst är till Gud vi ber, eftersom änglarna 

är Guds skapelse. De beskriver båda änglarna som villkorslöst kärleksfulla och kontinuerligt 

engagerade i mänskligheten och i varje individ. 

Angående andliga auktoriteter kan frågan ställas ifall änglaförfattarna själva kan sägas vara 

ett slags auktoriteter på området. Ett exempel på detta skulle kunna vara Virtues bedrivande 

av undervisning i så kallad änglaterapi vid det änglauniversitet hon skapat. Dock bör påpekas 

att den återkommande betoningen på att alla människor i lika stor utsträckning kan be 

änglarna om stöd och hjälp, utifrån ett jämlikhetsperspektiv kan sägas vara rättvist och jämlikt 

så tillvida att ingen anses ha fler eller bättre änglar än någon annan. 

 

5.1.5 Från gudsbetoning till människobetoning 

På punkt nummer fem, enligt vilken individens andliga potential bekräftas och dess andliga 

växande uppfattas som nära länkat med psykologisk mognad, kan sägas att både Virtue och 

Byrne bekräftar föreställningen om en individuell andlig potential. Vi har alla den potentiella 

möjligheten, menar de, att få vägledning och hjälp av ”våra” änglar. Även om Gud uppges 

vara såväl människosjälens som änglarnas ursprung och sanna hemvist, så ligger fokus hos 

båda författarna på människornas relation till ”sina” änglar och den gudomliga kärlek och 

hjälp som de förra kan få av de senare. Hos Byrne betonas dock Gud, vår relation till och vårt 

beroende av ”Honom” regelbundet, medan Virtue i högre utsträckning talar om människan 

och hennes andliga och änglaunderstödda möjligheter. Virtue har alltså tydligare fokus på 
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människans aktiva handlande och ”potential för perfektion”, medan Byrne beskriver hur vi 

alltid, oavsett våra handlingar och tillstånd, vilar hos Gud och änglarna. 

Vad psykologi beträffar, så är Virtue, precis som personerna bakom ACIM, psykolog.93 Hon 

kallar sig änglaterapeut och har tidigare arbetat inom psykiatrin.94 Mognadsaspekten är inte 

uttalad i hennes lära, men kan läsas mellan raderna i betonandet av att ”övning ger färdighet” 

i fråga om änglakommunikation. Lorna Byrne däremot betonar inte övandet utan tron och det 

konkreta handlandet. Hennes lära är på så vis mindre psykologiserande. 

 

5.1.6 Från betoning på tillvaron efter döden till betoning på den här världen 

Den sista punkten i Frisks modell talar om det gudomligas immanens, om hur ondskans 

krafter förpassats ut ur bilden och om sakralisering av det profana. Fokuset ligger på den här 

världen och inte på den kommande.  

Vad ondskan angår, så förhåller det sig hos Virtue på just det sättet, att den inte har någon 

plats i hennes lära, medan den tas upp och behandlas hos Byrne, som istället talar om reella 

onda krafter och deras sätt att verka i världen.  

Virtue berör överhuvudtaget inte ondskan, utan hänvisar endast till ängeln Mikaels beskydd 

mot ”mörka krafter”. Inte heller Satan har någon roll i Virtues änglalära, eftersom hon menar 

att det som kallas ”fallna änglar” i själva verket är något annat. Medan änglarna är Guds 

skapelser av ljus och kärlek, så är ”de fallna” skapelser av människans rädsla. Människorna är 

med andra ord det ondas ursprung. Att ondska och mörker är något som Virtue helt och hållet 

lämnar därhän ligger i linje med föreställningarna i t ex ACIM och Christian Science om att 

det onda är en illusion som endast finns i världen, som också är en illusion och en 

tolkningsfråga, bakom vilken ”den verkliga verkligheten” finns, vilket medför att ondskan 

och lidandet förklaras som enbart ett psykologiskt fenomen sprunget ur den individuella 

människan själv. Genom att på detta sätt så att säga försvara och rädda Gud från det onda, så 

räddas också – i slutänden och när den så kallade illusionen avslöjats – individen själv, som 

får återvända till sitt ”sanna” hem, bortom skapelsen och världen. En hållning som kan 

betraktas som mycket problematisk i förhållande till lidande människors perspektiv. Här kan 

anses föreligga en risk för att denna typ av psykologiserande, med fokus på subjektiv 

tolkning, genom sitt förnekande av tillvarons nattsida och en gemensam verklighet, skulle 

kunna leda till en argumentation enligt vilken sjukdom, utsatthet och fattigdom är individens 

                                                             
93	  För	  vidare	  information	  om	  Helen	  Schucman	  och	  William	  Thetford,	  se	  t	  ex	  http://www.facim.org/what-‐
is-‐acim.aspx#howitcame	  
94	  http://www.angeltherapy.com/about.php	  
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eget ansvar att lösa genom ”rätt” inställning och insikter. I och med detta riskerar uttryck för 

strukturellt våld, ojämlikheter och förtryck att individualiseras, förytligas och relativiseras. De 

kan påstås vara ett uttryck för individens egen tolkning snarare än en reell erfarenhet i en 

gemensam värld. Ondskans och lidandets problem väljs helt och hållet bort, till förmån för det 

ensidiga fokuset på ljus, skönhet och det goda.  

 Denna uppfattning om ondskan delas inte av Byrne, som istället menar att ondskan, genom 

Satan, är en reell kraft verksam i världen. Satan kan skaffa sig hantlangare i människor vars 

själar han förstör så att de inte längre förmår lyssna till sina skyddsänglar och deras 

vägledning. Satan vill få oss att glömma att vi är Guds barn, och våld och förtryck tolkas som 

uttryck för denna glömska. Dock har de individer som Satan tagit i besittning, genom den fria 

viljan, kvar möjligheten att återvända till ”det goda”. Något som även gäller Satan själv, som i 

sitt fall från Gud tog andra änglar med sig, men som av Gud själv ständigt ges möjligheten att 

återvända till Gud. Byrne menar att även om Gud skulle kunna förgöra Satan, så väljer Gud 

att inte göra detta. Om de fallna änglarna, som inte kan återvända till Gud, väljer Byrne att 

inte tala. Genom att handla kärleksfullt och rättrådigt har alla människor en viktig roll när det 

kommer till att stoppa ondskan i världen, menar Byrne. Genom att undvika att döma, kritisera 

eller handla våldsamt bidrar vi till den fred och frid änglarna förespråkar och är uppfyllda av. 

Byrnes perspektiv på ondskan får sägas vara mer komplext än Virtues, då det fokuserar på 

vårt handlande i världen. Att stå emot Satan är att utföra rättrådiga handlingar i förhållande till 

nästan, att klä den som fryser och att ge den som går hungrig att äta. I Byrnes värld är 

ondskan och lidandet verkligt och påtagligt, även om vi med änglarnas vägledning och stöd 

kan få hjälp att råda bot på det. Här finns skönhet och godhet, men också det motsatta. 

I förhållande till denna punkt uppfyller Virtue kriterierna för Frisks globaliseringsmodell 

medan Byrne inte gör det. Återigen är Byrnes lära förankrad i hennes katolska bakgrund och 

tradition. Hon talar i sina böcker också mycket om döden och om den slags paradisiska 

himmelrike vi kan känna igen från kristen tradition.95 Virtue å sin sida behandlar inte vad som 

eventuellt händer efter döden utan fokuserar på vad som i globaliseringsmodellen omtalas 

som inom-världsligheten. Även här kan alltså sägas att hennes lära stämmer överens med de 

kriterier modellen ställer upp. 

 

Av analysen ovan framgår tydligt att särskilt Doreen Virtues änglalära mycket väl 

överensstämmer med Frisks globaliseringsmodell för religiös förändring i samtiden. Även 

Byrne uppfyller denna modell till viss del, men för henne gäller ändå att hennes lära är tydligt 
                                                             
95	  Illustrationer	  av	  detta	  återfinns	  i	  alla	  Byrnes	  tre	  böcker,	  sammanvävda	  med	  hennes	  änglabudskap.	  
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förankrad i den katolska kontext från vilken hon kommer och inom vilken hon verkar, även 

om hon också vänder sig till människor från andra religioner och traditioner, i den mån de vill 

lyssna till och ta till sig de budskap hon förmedlar. 

Enligt min analys tycks det vara så att även om olikheter finns, så hänger yttringar av den 

populära samtida religiositet som änglatron är en del av ändå samman med andra 

förändringsprocesser i samhället, såsom globaliseringen sådan den beskrivs utifrån modellen. 

En tydlig likhet författarna emellan är den universalism som framkommer i bådas hävdande 

att alla har skyddsänglar, oavsett omständigheter och oavsett om de vet och/eller önskar det. 

Detta är en hållning som alltså i praktiken kan sägas förneka giltigheten av uppfattningar av 

annat slag. 

 

 

6. Några tankar om möjlig framtida forskning  
 

Här nedan vill jag nu, utifrån tankar som väckts under arbetets gång, ta upp några förslag till 

framtida forskning.  

 

Något jag noterat under arbetets gång är att de tongivande samtida evangelikala rösterna 

(liksom de traditionellt historiska) är manliga.96 Änglaförfattarnas är kvinnliga.  

Även om det inte finns utrymme att vidare diskutera detta faktum här, så anser jag det 

intressant att nämna. Kanske vore det här möjligt att tala om en maskulinisering respektive en 

femininisering av änglarna, vilken avspeglar författarna själva, deras roller och de 

verksamheter till vilka män och kvinnor traditionellt kopplats och ännu kopplas i vår kultur. 

Att titta närmare på detta vore möjligt och spännande i framtida forskning. Något som även 

gäller hur historiska och evangelikala krigs- och hämndänglar står i skarp kontrast till 

änglaförfattarnas uttalade fokus på inre frid och yttre fred genom änglarna. 

Min undersökning har vidare väckt tankar kring användandet av andra religioner och 

traditioner, då plockandet från dem kan antas riskera att göra urvalet fragmenterat och 

eventuellt anpassat främst att stämma överens med de egna föreställningarna. Föreställningar 

som i sin tur sedan kan appliceras bakvägen på de religioner och traditioner vilka den som 

gjort urvalet hänvisar till. I vilken mån bidrar samtida andliga föreställningar eventuellt till 

sådana processer? Även detta vore ett möjligt framtida forskningsområde. 
                                                             
96	  Här	  önskar	  jag	  ännu	  en	  gång	  hänvisa	  till	  Peter	  Gardellas	  bok	  American	  Angels,	  och	  så	  särskilt	  till	  kapitel	  
6,	  Angels	  of	  War	  and	  Apocalypse,	  sidorna	  168-‐199.	  	  
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Jag vill också föreslå forskning rörande maktperspektiv, universalitet och eventuellt 

reduktionistiska hållningar inom änglafältet.  

 

 

Min förhoppning är att läsaren här har fått något att fundera över, och att medvetenheten om 

de parallellt existerande änglauppfattningarna kan vara till nytta och glädje i mötet med dessa 

väsen, samt i mötet med dem som vänder sig till änglarna för vägledning, tröst och hopp, eller 

av vilken anledning som helst. 

 

 

7. Sammanfattning   
 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka samtida populära änglaframställningar och 

diskutera detta samtidsfenomen. Jag valde de två författarna Doreen Virtue och Lorna Byrne 

för ändamålet. Jag ville jämföra författarnas respektive sätt att tala om änglar, och jag gjorde 

några nedslag i historiska och samtida kristna kontexter. Med en litteraturstudie i basen 

beskrev och jämförde jag de olika änglalärorna, och utifrån Liselotte Frisks 

globaliseringsmodell som presenterades, gjorde jag en analys av och förde en diskussion 

kring änglaförfattarnas läror. Jag gav också några förslag till vidare forskning. 

En likhet jag fann mellan de två änglaförfattarna var en universell hållning i fråga om 

skyddsänglar. Mellan dem fanns också skillnader, särskilt när det kom till synen på ondskans 

problem. Dessa skillnader kopplades till sina respektive andliga kontexter.  

Virtue, menade jag, var den som tydligast uppfyllde alla kriterier för en populär samtida 

andlighet enligt Frisks globaliseringsmodell, medan Byrnes förankring i den katolska 

traditionens kontext gjorde att hon inte fullt ut uppfyllde modellens kriterier, även om hon 

förde in nya tankar och utomkristna element i sin uttalat katolskt influerade lära. 
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