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Den 8 februari bjöd Interreligiöst fredsforum in 
till ett program på temat ”Stå upp för gemenskap” 
i Medborgarhuset i Stockholm med anledning av 
World Interfaith Harmony Week. Det bjöds på 
presentationer av olika projekt för samarbete och 
förståelse, en ståupp-föreställning, tillverkning av 
thailändska blomsterarrangemang, barnverksam-
het och, förstås, samtal över en kopp kaffe. Dagen 
avrundades på Medborgarhusets trappa, där thai-
ländska buddhistmunkar inledde med recitation, 

representanter för åtta världsreligioner läste texter 
om gemenskap, ett uttalande av Sveriges interreli-
giösa råd lästes upp, och kantor Maynard Gerber 
från Judiska församlingen avslutade med Havda-
la-ceremonin som markerar sabbatens avslutning.

Interreligiöst Fredsforum är ett nätverk av 
män niskor från olika trostraditioner som vill  
verkar för fred. Det var tredje gången som World 
Interfaith Harmony Week, som på FN:s initiativ 
firas första veckan i februari, uppmärksammades. 
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Skändning av och hatbrott mot moskéer, kyrkor och ju-
diska institutioner som nyligen uppmärksammats i media, 
speglar den ökade fientligheten mot troende människor 
som förekommer i Sverige. Vi upplever att det är själ-
va religionsfriheten och yttrandefriheten som attackeras. 
Att bevara och förstärka dessa centrala mänskliga rät-
tigheter är mycket angeläget. I anslutning till UN Inter-
faith Harmony Week vill Sveriges interreligiösa råd upp-

mana till effektivare skydd och försvar av religions- och 
trosfrihet. Den senare tidens händelser visar att det na-
zistiska hakkorset blivit en symbol för religiös intolerans, 
främlingsfientlighet och rasism. Flertalet av de flyktingar 
som kommit till Sverige under senare år har ofta flytt un-
dan förföljelse på grund av religion. I grunden står religion 
för samhörighet och fred, men utnyttjas och missbrukas 
gång på gång som maktmedel i politiska konflikter.

Ur Sveriges Interreligiösa Råds uttalande



Lika skrämmande som dessa attacker, utförda av 
små men aktiva nazistgrupperingar är, lika upp-
muntrande är de motaktioner som följt dem. 16 
000 människor som demonstrerade i Kärrtorp, 
blommor på porten till moskén och så Vasa re-
als fasad täckt av hjärtan, ballonger och blom-
mor. Att religiösa samfund ställer upp för var-
andra och enas i kampen mot nazism och andra 
former av rasism framstår som den centrala upp-
giften för religionsdialog idag.

Den 19 januari hölls en solidaritetsmanifesta-
tion på Sergels Torg med anledning nyårshel-
gens händelser. Bland talarna fanns förutom 
representanter för några politiska partier samt 
de kristna och muslimska fredsrörelserna också 
kyrkoherden i Sofia församling (som också 
drabbats av klottret) Johanna Wolf Öhman och 
Sebastian Selvén från judiska församlingen. Vi 
återger här Sebastians tal.

”Europa. Ska jag vara helt ärlig med er och 
säga att jag börjar tappa hoppet om den här 
världsdelen? Den verkar helt oförmögen att 
bygga samhällen där små grupper kan få plats 
vid sidan av större. Jag behöver inte gå in på 
historia – det här är inte trettiotalet. Men fak-
tum är att trettiotalets symboler återvänder. Och 
något händer med deras innebörd på vägen. 

När hakkorsen överförs på moskéer antar de 
ny och obehaglig relevans. Att klottra hakkors 
eller slänga in grisfötter, i en tid då förbud mot 
omskärelse och slöjor diskuteras i flera länder, 
är att vässa sina åsikter till ett vapen, ett vapen 
för att försöka skada andra, och det med sådant 
fokus att inte ens heliga platser går säkra – 
tvärtom blir de utmärkta måltavlor. (…)
Jag blir arg, både som jude och som svensk. Låt 
mig därför tala två språk samtidigt, det religiösa 
och det sociala.
Först det religiösa. I Toran, i Moseböckerna, 
finns det ett bud som de flesta känner till, näm-
ligen ”du ska älska din nästa som dig själv.” Det 
förekommer en gång i texten. Sedan finns det ett 
annat bud, som är mindre känt, nämligen ”du 
ska älska främlingen som dig själv.” Det budet 
förekommer inte mindre än trettiosex gånger. 
Det finns en plikt, och låt mig uttrycka det så – 
en plikt – att försöka se över staketet till främ-
lingen. Jag menar inte att muslimer är främlingar. 
Men jag menar att för de som ser muslimer som 
främlingar, så anser jag fortfarande att det finns 
ett djupt etiskt fel i hela deras resonemang. Främ-
lingen ska älskas, inte göras till hatpolitik.

Och så det sociala. Det handlar om vilket 
land vi vill leva i, vilka vågor vi vill dras med i. 
Sverige är ett land där vi har kämpat för kvin-
nors rättigheter, för homosexuellas, för samers 
och romers och judars och – ja, muslimers – 
rättigheter. Men vi har alltid kämpat mot oss 
själva. När vi har kämpat för ett Sverige där 
sametinget kan få finnas, så har vi gjort det mot 
ett Sverige som hade försökt slå sönder samisk 
kultur, samiskt språk och samisk religion. Idag 
fortsätter det: båda delarna av Europa – proble-
met och lösningen – ligger där, precis inom räck-
håll. Att en moské – eller en kyrka – råkar ut för 
skadegörelse är inte bara en fråga om att det är 
en religiös byggnad, det är även en fråga om att 
inga gruppers byggnader ska råka ut för så-
dant – vare det en synagoga eller en RFSL-lokal. 
Därför blir jag arg, av två anledningar, och det 
är en vrede jag tänker elda under, inte till hat, 
men till att välja rätt Europa, rätt Sverige, och 
rätt kärlek – till nästan eller till främlingen.”

Solidaritet för religionsfrihet
De senaste månaderna har vi sett hakkorsens återkomst i vårt land. 
I slutet av december klottrades stockholmsförorten Kärrtorp ned, i 
nyårshelgen drabbades Stora moskén och Sofia kyrka, och därefter 
Hagsätra inklusive en etiopisk-ortodox kyrka och Svenska kyrkans 
kapell, och så nu nyligen Vasa Real i Stockholms innerstad, en skola 
med ett judiskt profilprogram. 

Yasri Khan från Muslimska fredsrörelsen, 
Sebastian Selvén från Judiska församlingen 
och Peter Lööv Roos från Kristna freds 
talade på Sergels torg den 19 januari.
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Bibeln är en svår bok att förstå sig på. Hur skall 
vi idag kunna förstå de bilder och uttryck som 
uppfattades som meningsfulla för människor för 
2500 år sedan i en helt annan del av världen? Inte 
tänker vi svenskar som älskar sol och sommar-
vindar att just ord som vind och sol i bibeln as-
socieras med brännande hetta och död, för så var 
det i dåtidens Israel. Eller att regn som vi har i 
överflöd är en sådan bristvara i Mellanöstern att 
många av bibelns böner till Gud faktiskt handlar 
om behovet av regn. 

Bokstav för bokstav
Åtskilliga av de hebreiska orden i Gamla testa-
mentet har valts, inte för sin betydelse utan för 
hur de rimmar med andra ord eller för vilka bok-
stäver som ingår i ordet. Det är just om bokstä-
verna i de bibliska orden som Ola Wikanders bok 
handlar. För att helt förstå bibeln behöver vi där-
för läsa den bokstavligt. Bokstav för bokstav, inte 
ord för ord. För varje bokstav har valts av ett syf-
te. Bibelns budskap ligger nämligen ibland, var-
ken i spännande berättelser eller i etiska påståen-
den, utan i de enskilda bokstäverna. 

Pedagog och lots
Detta kanske verkar avskräckande för den som 
inte är van att läsa bibeln eller vet något om hebre-
iska bokstäver. Men misströsta inte. Ola Wikan-
der är en skicklig pedagog och lotsar läsaren ge-
nom Moseböckerna och deras tillkomst, via Psal-
tarens poetiska texter till profeterna med Jesaja 
i spetsen. Han grubblar över vad författarna till 

det Gamla testamentets böck-
er försökte säga till sina läsa-
re och lyssnare. Därmed be-
handlar han bibeln inte som 
teolog utan som litteraturve-
tare och funderar över vem 
som skrev vad och hur för att 
nå ett visst mål. 

Tre vem?
Han visar hur de gamla israeliterna frimodigt 
lånade bilder och symboler från andra kultu-
rer, men också hur de sedan använde dessa på 
ett delvis nytt sätt för att svara på de tre frågor 
som genomsyrar all bibeltext: vem är jag, vem 
är den andre och vem är Gud? Svaret på frågor-
na varierar i de olika bibelböckerna, och därmed 
kan Wikander visa hur israeliternas självbild och 
gudsbild genomgick flera utvecklingssteg under 
de dryga 500 år det tog att färdigställa Gamla 
testamentet.   

Gammalt men nytt
Ola Wikanders bok är en ögonöppnare som vi-
sar hur lite vi egentligen förstår av bibeltextens 
djupare hemligheter. Den resa som han bjuder in 
läsaren till utvecklar sig ett sannskyldigt äventyr 
där han kastar sig mellan olika utdöda språk som 
akkadiska, ugarit eller kanaaneiska för att visa 
vad som är unikt och nytt i Gamla testamentet, 
så unikt och nytt att det lever än idag.  

ULF LINDGREN, VIK DOMKYRKOLEKTOR

– Utan att ta politisk, religiös eller 
kulturell ställning konstaterar jag att 
grunden för allt som rör människors 
sedan årtusenden förväntade bete-
ende i stunder av glädje och allvar 
är medkänsla, omtanke, hänsyn och 
tröst. De olikheter som trots allt finns 
borde vara möjliga att möta med to-
lerans och förståelse.

Så skriver Magdalena Ribbing i 
förordet till sin bok. Den behandlar 

”vett och etikett” för en rad skeden 
i livet, från dop och namngivning till begravning. 
Det som gör boken så intressant och användbar 
är att den inte bara behandlar traditionellt svensk 
och svenskkyrklig tradition utan tar ett betydligt 
större perspektiv. Buddhism, hinduism, islam, 
judendom tas upp liksom andra kristna traditioner 
(katolsk och ortodox) och icke-religiösa alternativ.

Informativ och överskådlig
Boken är mycket informativ, både vad gäller kul-
turella och religiösa föreställningar och umgäng-
esregler, och författaren har tagit hjälp av en rad 
företrädare för olika trossamfund. Det är över-
skådligt men ibland spretar kulturella och andra 
traditioner och regler åt så många olika håll att 
det inte ryms i en framställning av detta slag. Det 
gäller exempelvis avsnittet om skilsmässa. Det 
hade också varit värdefullt att veta mer om kvin-
nors roller och deltagande i några av de riter som 
tas upp. 

I den svenskkyrkliga begravningsakten har 
defileringen hamnat fel (sid 165). (Detta är 
randanmärkningar om en bok som verkligen 
kan bidra till en alldeles nödvändig folkbildning 
i dagens Sverige.

ANNIKA WIRÉN, VIK STIFTSADJUNKT

Gud är ett verb av Ola Wikander • Norstedts

Stora stunder – etikett för fest och högtid av Magdalena Ribbing • Natur & Kultur
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www.centrumforreligionsdialog.se

Prenumerera på Nyhetsbrevet
Läs nyheter och information från Centrum för religionsdialog.
Nyhetsbrevet distribueras digitalt 4 ggr/år.

. Vill du prenumerera kontakta Lena Hedström, lena.hedstrom@svenskakyrkan.se

Redaktör: Pär Sandberg, par.sandberg@svenskakyrkan.se

På centret arbetar: 
Stiftsadjunkt Helene Egnell, tel 08-508 940 09, mobil 073-561 89 64, helene.egnell@svenskakyrkan.se
Stiftsadjunkt Birgitta Winberg, tel 08-508 940 19, mobil 070-567 08 26, birgitta.winberg@svenskakyrkan.se  
Adress: Klara Södra Kyrkogata 1, Box 16306, 103 25 Stockholm                

Centrum för religionsdialog i Stockholms stift 
Verkar för samarbete och goda relationer mellan kristna och människor av annan tro genom att:

•	 Stötta och inspirera till religionsmötesprojekt i Svenska kyrkans församlingar
•	 Erbjuda kurser, samtalskvällar och dialoggrupper
•	 Förmedla kunskap, kontakter, litteratur m m 
•	 Reflektera teologiskt över erfarenheter av religionsmöte

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook

Läs och samtala!
Vi vill påminna om två skrifter som kan vara un-
derlag för samtal om religionsmötesfrågor i för-
samlingen. Båda skrifterna kan laddas ned från 
Centrum för religionsdialogs hemsida. 

Vi kommer gärna ut och leder samtal kring dem 
i olika sammanhang.

Sann mot sig själv – öppen för andra 
tar upp hur kristna kan förhålla sig till andra religioner, med 
tonvikt på islam. Den har en studiehandledning, som fokuserar 
på hur religionsmöten berör hela församlingens grundläggande 
uppgift i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

I vår tid. En ny relation mellan judar och kristna 
presenterar tolv punkter som är viktiga att fundera kring när 
det gäller relationen mellan judar och kristna i synnerhet, men 
också mellan människor av olika tro och övertygelse i stort. 
Punkterna, som tagits fram av International Council of Chris-
tians and Jews, kompletteras av tidigare dokument om judisk-
kristna relationer.


