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NYHETER

• Lund–Stockholm–Öland–Lund. De står i en ring,

gänget som ska se till att dagens gudstjänst går enligt

planerna. Kyrkvärdar, gudstjänstvärdar, präster, diakon,

organist, medhjälpare. Elva personer, som ett fotbollslag.

Det är faktiskt lite som i ett omklädningsrum inför match.

Spänning i luften. Koncentration.

7  april 2013: Omar

Mustafa väljs in i

Socialdemokraternas

partisty relse, nominerad

av  Stockholms

arbetarekommun.
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I stället för en tränare som går igenom taktiken talar prästen

Josefin G Andersson:

– …sen predikar Veronica, och efter det introducerar jag

trosbekännelsen, och så är det förbön. Det blir avbrott för att

läsa upp namnen på döpta och avlidna – och de är många i

dag: två döpta och sju avlidna. Vem tänder ljusen?

När klockorna ringer några minuter senare är inte en

bänkrad tom i Lunds stora domkyrka.

Det är inte jul.

Det är inte påsk.

Det är en vanlig aprilsöndag och 230 människor har kommit

för att fira gudstjänst.

– Det brukar faktiskt vara ungefär så här många, säger

prästen Veronica Helm Andréasson.

Det frasar om det stärkta tyget i den kritvita mässkjortan när

hon drar den på sig inne i sakristian. Hon fäster en mikrofon

bakom örat.

Orgeln ljuder. Det är dags för Psalm 198, som sjungs till

samma melodi som ”I denna ljuva sommartid”:

Likt vårdagssol i morgonglöd

Gick Jesus fram ur natt och död

till liv förutan like

När församlingen sjunger ut ekar det under katedralens höga

valv. Sången får extra kraft av kyrkokören Korinterna, i röda

särkar.

Det låter mäktigt.

Vårljuset som silas in genom domkyrkans fönster laddar

gudstjänsten med en känsla av frid och harmoni.

En bild av Svenska kyrkan.

Det finns andra.

Bråk om sex, makt, pengar och islam

”Sorry, du har råfel.”

”Jag älskar dem – som en finne i röven under en

cykelsemester på Gotland.”

”Jag blir orolig och ledsen när du rör dig så nära det

bruna.”

13 april 2013: Efter

accelererande kritik mot

valet tv ingas Omar

Mustafa, på uppmaning av

arbetarekommunens

ordförande Veronica Palm,

att lämna sin post och han

lämnar samtidigt alla andra

uppdrag i partiet.

15 april 2013: Ett

hundratal

socialdemokrater

demonstrerar mot beslutet

att peta Omar Mustafa.

15 procent av  Svenska

ky rkans medlemmar är

uttalade ateister.

67 % av  svenskarna – 6,4

miljoner personer – är med

i Svenska ky rkan.

1980 var 93 procent av

svenskarna med i Svenska

ky rkan.

1990 var 89 procent av

svenskarna med i Svenska

ky rkan.

2000, när ky rkan skildes

från staten, var 83 procent

av  svenskarna med i

Svenska ky rkan.

Så m ånga är anställda

av  Svenska ky rkan.
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”Både du och jag vet att jag varken är rasist eller

högerextremist.”

Vad är det här?

Ett kommentarsfält på internetforumet Flashback?

Nej.

Det är präster i Svenska kyrkan som bråkar med varandra.

Alla citat ovan har yttrats eller skrivits av nu verksamma

präster.

Just nu är tonläget i debatten inom Svenska kyrkan högt.

Inte en dag går utan nya blogginlägg, debattmissiler eller

Facebookpåhopp präster emellan.

Skiljelinjerna och fronterna är många, och idéstriderna

spetsas ofta av personkonflikter om pengar och makt.

Handlar bråken om politik? Eller teologi, om synen på Gud?

Både och. De är ofta omöjliga att skilja från varandra.

Ta Svenska kyrkans beslut att viga enkönade par. Det är

svårt att hävda att det inte hör ihop med politik. Beslutet

tillkom under tryck från ett samhälle vars ledande politiker

gått från att betrakta homosexuell kärlek som en sjukdom, till

att se den som lika värdefull som den heterosexuella

kärleken.

För femtio år sedan var det otänkbart att kyrkan skulle viga

gaypar. I dag är de välkomna. Kyrkan må göra anspråk på att

förmedla eviga sanningar – men den är inte en isolerad ö.

Men även teologin spelar roll. Både de som ogillar

homoäktenskap och de som omfamnar dem anser sig ha Gud

på sin sida.

Bibeln markerar tydligt mot homosex, menar motståndarna.

Guds kärlek gör inte skillnad på homo- och heterosexuella

par, menar förespråkarna.

Den här striden avgjordes 2009.

I dag handlar de hetaste diskussionerna i Svenska kyrkan om

andra saker.

Om tydlighet:

– Kyrkans ledare vågar inte tala tydligt om Gud och Jesus, för

de räknar med att om de gör det, så går folk ur kyrkan, säger

prästen och religionsvetaren Eva Hamberg, som även sitter i

http://www.dagensnyheter.se/SharedFiles/23991b24-57f5-4ca9-bfad-09ecb681ffb1/ServicePlusArchive/2pugryuvki1i5llmll9tca/2013-04-20-11-18-11/4dpsklyscfqgdreckwnem6.jpg
http://www.dagensnyheter.se/SharedFiles/23991b24-57f5-4ca9-bfad-09ecb681ffb1/ServicePlusArchive/2pugryuvki1i5llmll9tca/2013-04-20-11-18-11/69jq5fzjyxbm96bghacquj.jpg
http://www.dagensnyheter.se/SharedFiles/23991b24-57f5-4ca9-bfad-09ecb681ffb1/ServicePlusArchive/2pugryuvki1i5llmll9tca/2013-04-20-11-18-11/4nlv2dmef7ns7rymcd5ppw.jpg
http://www.dagensnyheter.se/SharedFiles/23991b24-57f5-4ca9-bfad-09ecb681ffb1/ServicePlusArchive/2pugryuvki1i5llmll9tca/2013-04-20-11-18-11/0obs8ckstaeqeukc4iipwd.jpg


2013-04-21 Kyrkans vägval – en smutsig strid

www.dagensnyheter.se/shared/23991b24-57f5-4ca9-bfad-09ecb681ffb1?preview=print 4/16

Svenska kyrkans läronämnd.

Om främlingsfientlighet:

– Svenska kyrkan är aningslös inför högerextremismen. Den

finns hos oss i kyrkan, med präster som legitimerar

främlingsfientlighet och flirtar med SD. Men biskoparna är

tysta, säger prästen och publicisten Helle Klein.

Och precis som på så många andra håll i samhället finns ett

ämne som mer än andra tycks skapa spänningar: förhållandet

till islam och muslimer.

Klämd mellan två världar

En präst. En imam.

De står tillsammans på en scen i Fryshuset i Stockholm.

Prästen, Maria Kjellsdotter Rydinger, och imamen, Othman

Al Tawalbeh, vet att de retar många. Under de två år som de

jobbat ihop har båda fått ta emot mycket hat och hot.

Men just den här dagen är en annan religiös svensk i

skottlinjen.

– Bror Omar Mustafa har tyvärr tvingats ställa in på grund

av den stora medieuppmärksamheten, säger Othman Al

Tawalbeh i sin mikrofon.

– Men han hälsar att han är stolt över konferensen, och över

er.

I publiken sitter kristna, muslimer, judar, hinduer, buddister

och andra samlade. De lyssnar spänt. Många känner Omar

Mustafa som en brobyggare mellan religioner.

På främsta raden finns integrationsminister Erik Ullenhag

(FP), som snart ska invigningstala om att religion är ”en

naturlig del av det svenska samhället”.

Svenska kyrkan är en av arrangörerna för konferensen som

heter ”Religion – synlig eller osynlig?”.

Ett ironiskt namn den här veckan, när frågor om religion

toppar nyhetssändningarna.

Den nyvalde S-partistyrelsemedlemmen Omar Mustafa

pressas hårt av medier och av sitt eget parti efter att den

antirasistiska tidningen Expo uppmärksammat att hans

förbund bjudit in antisemitiska talare.

Innan helgen är över ska Omar Mustafa meddela att han
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lämnar alla sina uppdrag inom Socialdemokraterna, efter att

partiledaren Stefan Löfven tvingat honom att välja mellan att

sitta i partistyrelsen och att representera Islamiska

förbundet.

Avgången orsakar splittring inom S. En del socialdemokrater

applåderar och menar att S måste hålla rent mot

antisemitism. Andra uttrycker bitterhet, och ser islamofobi

som en förklaring till den bryska behandlingen av Mustafa.

Kan man inte vara muslim och sosse längre?

Omar Mustafa trodde att han kunde vara verksam i två

världar samtidigt – men tvingades välja.

En som vet hur det är att vara klämd mellan två världar

är Othman Al Tawalbeh, den kostymklädde imam som nu

skakar hand med migrationsminister Ullenhag på scenen i

Fryshuset.

För två år sedan projektanställdes han av Svenska kyrkan.

Han skulle jobba med Maria Kjellsdotter Rydinger på

Fryshuset, en mötesplats för tusentals ungdomar.

Maria Kjellsdotter Rydinger hade då varit ensam präst på

Fryshuset ett tag. Det var konstigt att Svenska kyrkan var

den enda religiösa aktören på plats, tyckte hon.

Många av ungdomarna på Fryshuset kom från muslimska

hem. De undrade saker, ville ibland ställa religionen till svars.

Maria Kjellsdotter Rydinger ville inte vara en representant

för alla religioner.

– Jag tyckte att vi i Svenska kyrkan kunde lämna ifrån oss en

del av vårt monopol.

På en interreligiös resa till Etiopien med judar, muslimer och

kristna hade hon träffat imamen Othman Al Tawalbeh. De

började skissa på ett samarbetsprojekt: ”Tillsammans för

Sverige”, med religion som en väg till minskade klyftor i

samhället.

Finansieringen var inte helt klar. För att snabbt komma i

gång beslöt Sofia församling att projektanställa Othman Al

Tawalbeh i nio månader. Pengar fanns. Biskopen gav sitt stöd.

Församlingen presenterade stolt ”Svenska kyrkans förste

imam” på sin hemsida.

Sedan började en obekväm tid för Othman Al Tawalbeh och
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Maria Kjellsdotter.

Under rubriken ”En kyrka i fritt fall” gick prästerna Annika

Borg och Johanna Andersson till angrepp i Svenska

Dagbladet. Budskapet: anställningen av Othman Al Tawalbeh

var felaktig och ödesdiger.

”Om kyrkan inom sig även kan låta andra religioners ledare

förkunna sin tro – och dessutom betala för det – är detta en

stor förändring i Svenska kyrkans lära, som behöver

genomlysas av läronämnd, biskopsmöte och kyrkomöte”,

skrev de och ifrågasatte även imamens syn på kvinnor och

homosexualitet.

Fler artiklar följde. ”Imamdebatten” var ett faktum. Många

hade, likt Annika Borg och Johanna Andersson, teologiska skäl

för sin kritik. Det var fel att anställa en andlig ledare som inte

var kristen, menade de.

Men precis som i kritikstormen mot Omar Mustafa nu, fanns

även främlingsfientliga inslag. Maria Kjellsdotter Rydinger

fick samtal från rasister, både utanför och inom Svenska

kyrkan.

– De sa saker som att ”Svenska kyrkan ska hållas ren från

vissa människor”. Jag blev chockad över tonläget och kraften.

Det var som att vara inne i en tvättmaskin.

Ryktet om den svenske ”kyrkimamen” nådde även

utomlands.

Det märkte jag själv häromåret, i Danmark. Jag skulle

intervjua Katrine Winkel Holm, konservativ dansk präst,

styrelseledamot för Danmarks Radio och vice ordförande i det

antimuslimska Trykkefrihedsselskabet.

Var det sant att en präst i Svenska kyrkan hade bjudit in en

imam? ville hon veta.

Jag svarade ja. Katrine Winkel Holm fyllde lungorna med luft:

– En imam! Det är så sjukt. Alltså, Svenska kyrkan är så sjuk,

så rutten. Den prästen borde få sparken, eller åtminstone

varnas. Jag föraktar sådana människor.

Varför?

– Kyrkan är ingen diskussionsklubb. Det är en plats där man

förkunnar att Kristus är sanningen, sade Katrine Winkel Holm

och tillade att ”fiendskapen mellan muslimer och kristna är
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urgammal”.

Inte bara kristna blev arga.

En arabisk nyhetssajt pekade ut Othman Al Tawalbeh som

förrädare. Ett rykte spreds: Othman Al Tawalbeh ”sålde sin

religion för pengar” och hans mål var att få muslimer att bli

kristna.

Imamen och hans familj hotades, fick polisbeskydd.

Othman Al Tawalbeh och Maria Kjellsdotter Rydinger slås av

hur lika argumenten låter från kristna och muslimska

kritiker.

Båda sidor är oroliga för att religionerna ska spädas ut

genom samarbetet.

– Många tror att man tappar något från sin egen religion, från

sin egen identitet, om man arbetar tillsammans, säger

imamen.

– För mig går inte vattendelaren mellan olika religioner. Den

går mellan fundamentalister och dem som är öppna för

förändring, säger prästen.

Hoten blev för mycket. Bara några veckor efter att han

presenterats som ”Svenska kyrkans förste imam” slutade

Othman Al Tawalbeh sin anställning i Svenska kyrkan.

Arbetet fortsatte som tidigare. Enda skillnaden var att

Fryshuset och projektet Tillsammans för Sverige i stället gick

in som imamens formella arbetsgivare.

Jag frågar Othman vad han tänker om Svenska kyrkan.

– Ibland känner jag misstron mot muslimer från folk i

Svenska kyrkan. ”Kan vi lita på dem?”, lite så. Det är samma

fördomar som i resten av samhället: muslimer förtrycker

kvinnor, vi kanske stöder terrorism, delar vi värderingar?

Men vi tror faktiskt på samma gud. Man kan välja att se det

som förenar.

Imamen ser en identitetskris i Svenska kyrkan. En del

präster är osäkra, tycker han.

– Jag var på en debatt med en präst som hela tiden svarade

”jag vet inte” när han fick frågor. Till slut blev publiken

irriterad. Han överdrev med osäkerhet. Jag tänkte: varför är

du präst om du inte vet någonting?
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En vakthund mot intolerans

På konferensen i Fryshuset stegar en präst som sällan säger

”jag vet inte” fram till scenen. Helle Klein prästvigdes 2008,

men är nog fortfarande mest känd för de flesta som

Aftonbladets förra politiska chefredaktör.

Helle Klein har prästkrage, skjorta och en grön lammullströja.

Hon tittar ut över församlingen.

I mikrofonen säger hon:

– Din förbannade stinkfitta! Din hjärndöda svinfitta! Jävla

judehora!

Orden är som örfilar, så grova att flera åhörare blinkar.

Formuleringarna kommer från hatmejl som skickats till Helle

Klein.

– Varje dag strömmar de där mejlen in. Jag får höra att jag är

”en ulv i prästkläder”, att jag är muslimkramare.

För Helle Klein är arbetet mot intolerans Svenska kyrkans

viktigaste uppgift. Hon drar paralleller med 1930-talet, när

många präster teg medan nazismen växte sig stark.

– De kristna kyrkorna svek. Därför är det så viktigt att vi inte

sviker i dag. Kyrkan måste vara en mylla för modet.

Som nybliven präst startade hon och prästkollegan Ewa

Lindqvist Hotz tankesmedjan Seglora Smedja, som de vill se

som en vakthund mot intolerans inom Svenska kyrkan.

Seglora riktar sökarljuset på kyrkfolk som de menar banar

väg för främlingsfientlighet.

Ett återkommande namn i Segloras granskningar är

Malmöprästen och debattören Helena Edlund. Hon var

tidigare med i Sverigedemokraterna, men har nu lämnat

partiet.

Helle Klein berättar hur chockad hon blev av Helena Edlunds

debattartikel i Kyrkans Tidning, som kom ett par veckor efter

Anders Behring Breiviks massmord i Norge.

”Kyrkans identitet offras på korrekthetens altare” löd

rubriken. I texten kritiserade Helena Edlund vad hon såg som

undfallenhet inför islam inom Svenska kyrkan.

Hon skrev om kyrkans ”naiva snällhetskultur” och beskrev

islam som en intolerant religion som ”förespråkar dödsstraff
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för homosexuella”.

– Det var en väldigt otäck artikel. Ren antimuslimsk

propaganda, säger Helle Klein.

Sedan dess har Seglora flera gånger skrivit om Helena

Edlund.

– Hon har varit djupt involverad i SD. Och jag tycker faktiskt

inte att man kan vara präst och Sverigedemokrat. Det är ett

parti som springer ur rasism och nazism. Kyrkan ska inte

bidra till att normalisera det, säger Helle Klein.

Helena Edlund har avböjt att bli intervjuad av DN. För den

som läser hennes blogg står det klart att hon känner sig utsatt

för en häxjakt, orkestrerad av Helle Klein och Seglora.

”Min dröm är att kunna gå och lägga mig utan rädsla för vad

ni kokat ihop till imorgon. Min dröm är att kunna koncentrera

mig på att vara en god präst för min församling, en bra

mamma till mina barn och en god livskamrat till min man”,

skrev hon för ett par veckor i ett öppet brev till Helle Klein.

Helena Edlund skriver:

”Både du och jag vet att jag varken är rasist eller

högerextremist, så ärliga mot varandra kan vi faktiskt vara.”

När jag talar med präster i Svenska kyrkan – även sådana

som applåderar Helle Kleins kamp mot rasism – så suckar de

ofta över Segloras ”ton”.

Helle Klein har ”tagit med sig kvällstidningspolemiken in i

kyrkan”, säger en präst. Seglora är bra men ”går på för hårt”,

anser en annan.

Helle Klein har hört invändningarna.

– Vi får heta att vi är en inkvisition, att vi är som DDR. Men vi

skriver ärligt och öppet, och belägger allt sakligt.

Intressant nog använder Klein samma uttryck som Helena

Edlund – ”Svenska kyrkans snällhetskultur” – när hon ska

förklara prästkollegernas kritik mot hennes debattstil.

– Jag tror på tydlighet. Det är ganska falskt när man försöker

släta över motsättningar. Att prata om språkbruk och

beskylla folk för att vara inkvisitörer är ett smart sätt att

skymma sakfrågorna.

Under arbetet med det här reportaget har jag stött på en del
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rädsla från människor inom Svenska kyrkan. De är rädda för

Seglora, rädda att brännmärkas som främlingsfientliga av

Helle Klein som de vet stöds av biskopen i Stockholms stift.

Flera bedyrar sitt engagemang mot rasism, men ogillar

samtidigt beslutet att anställa en imam.

De tycker att ni buntar ihop kritiker och föser in

dem i en fålla som det står ”islamofober” på. Gör ni

det?

– Nej. Men jag tycker att debattörer har ett ansvar. De som

så hårt väljer att kritisera Svenska kyrkans samarbete med

muslimska företrädare medverkar faktiskt till att förstärka

islamofoba stämningar.

En annan präst som granskas hårt av Seglora är Dag Sandahl,

en i kyrkliga kretsar välkänd provokatör och

kvinnoprästmotståndare. Sandahl, som även är

kyrkopolitiker i gruppen Frimodig kyrka, publicerade i

vintras en artikel om islam i den rasistiska och antimuslimska

tidningen Dispatch International.

Seglora har även pekat på att Sandahl godkänt antisemitiskt

språkbruk i kommentarsfältet på sin blogg.

När man läser er samlade bevakning om Dag

Sandahl är det lätt att få känslan att ni pekar ut

honom som en främlingsfientlig person.

– Det har vi aldrig gjort. Men vi är mycket tydliga: Dag

Sandahl medverkar i främlingsfientliga sammanhang, som

Dispatch International. Det är aningslöst, säger Helle Klein.

42 år som präst – och bråkstake

Den ligger verkligen avsides, Dag Sandahls församling. Man

får köra och köra, över Ölandsbron och sedan ytterligare en

timme norrut genom Ölands platta landskap. Då kommer

man till byn Löttorp och ser den blekgula Högby kyrka resa

sig mot skyn.

Inne på pastorsexpeditionen intill kyrkan rotar Dag Sandahl

irriterat efter oblater, de tunna kex som kyrkan använder

som nattvardsbröd.

Han ska snart hålla gudstjänst för de gamla på

Åkerbohemmet. Vin finns – men var är nu brödet?

Dag Sandahl hittar ett rör och vänder upp och ner på det.
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Några smuliga oblater trillar ut – men det är fel sort.

– Jag är inte övertygad om att de där oblaterna är bundna till

Kristi närvaro, säger prästen och fortsätter leta.

För några veckor sedan läste Dag Sandahl

innehållsförteckningen på ett oblatpaket: ”Potatisstärkelse,

rismjöl, guarkärnmjöl…” Vad nu, tänkte han, nattvardsbröd

ska ju vara ”av finaste vete”!

– Det är värre än hästköttskandalen det här. Bröd är ju vete,

det vet man ju.

Förklaringen till att vetemjölet utelämnats är att Svenska

kyrkans oblater ska vara glutenfria. Dag Sandahl köper inte

det argumentet. Han har hittat oberoende oblatbagare som

använder avgluteniserat vete.

Till slut finner han de rätta oblaterna, och vi åker i väg till

Åkerbohemmet.

Det här med oblaterna är typiskt för Dag Sandahl, som går i

pension i höst efter 42 arbetsår som präst, bråkstake och

inomkyrklig dissident.

Det är typiskt Sandahl därför att det inte bara handlar om

bråk för bråkandets skull – utan även om teologi.

– Det måste stämma, det vi säger och det vi gör. Yta och

innehåll hänger ihop.

Dag Sandahl, som även är doktor i teologi, tar Bibelns ord mer

bokstavligt än många andra.

Därför hamnar han så ofta på kant med biskopar och andra i

Svenska kyrkans topp. Han har kämpat mot kvinnliga

präster, mot enkönade äktenskap – och förlorat hela vägen.

Men han stannar kvar i kyrkan, även om han känner sig

marginaliserad och förvisad till en avkrok. Och han slåss

fortfarande, med gott humör.

– Det finns många fula ord i det svenska språket. Men det

allra fulaste är hopplöst, säger han under sin predikan på

äldreboendet.

– Det kan inte vara hopplöst – inte när Jesus har uppstått.

Jesus är i närheten och vi är Guds älskade barn. Då kan inget

vara riktigt hopplöst.

Dag Sandahl talar milt till gamlingarna på Åkerbohemmet.
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Annars kan han ha ett grovt språk, inte bara för att vara

präst, utan för att vara vem som helst. När striden om

enkönade äktenskap stod 2009 sa Sandahl till en kvinnlig

präst och meningsmotståndare i Kyrkomötet:

– Så du tycker att när man knullar folk, då ska man göra det i

röven?

Biskopen i Växjö stift tog honom i örat.

Även ärkebiskop Anders Wejryd markerade nyligen mot

Sandahl och hans medverkan i Dispatch International.

– Även om man är övertygad om att man själv är oberoende

och stark, så är det klokt att fundera över om sällskapet man

hamnar i kan förstöra ens ärende, sade ärkebiskopen.

Dag Sandahl ser ingen större skillnad mellan Dispatch

International och DN. Han bekymrar sig över ”en havererad

flykting- och invandringspolitik”.

Över en bricklunch på Morells restaurang i Löttorp talar

Sandahl uppskattande om den amerikanske författaren Bruce

Bawer, som han menar ”har poänger”.

I sin bok ”Hatet mot muslimer” var författaren Andreas

Malm först med att lyfta fram Bruce Bawer som ett tydligt

exempel på modern antimuslimsk retorik.

Bawer anser att Europa knäfaller för islam, och lyfter fram

Sverige som skräckexempel.

Den växande muslimska befolkningen är ”oproportionerligt

våldsbenägen” och mordfrekvensen i Sverige är ”dubbelt så

hög som i USA”, skriver Bawer. I Stockholm driver, enligt

Bawer, gäng av muslimska ynglingar runt och ”jagar ut

ickemuslimer ur badhusen”. Många bär, påstår Bawer, t-

tröjor där det står ”2030: då tar vi över”.

Bawer skriver:

”Medan Danmark gjorde seriösa ansträngningar för

att tackla problemen med sin invandring gjorde

Sverige ingenting – och strosade rakt ner i helvetet.

Brottsstatistiken tog jättekliv varje år. Antalet

ghetton steg med svindlande hastighet.”

Dag Sandahl hämtar kaffe och säger att han har ”hjärtat till

vänster”. En gång var han engagerad mot apartheid i

Sydafrika. Det var viktigt då, menar han.
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Nu tycker han att hans kyrka blivit en plats för

”plakatpolitik”.

Och även i invandringsfrågor går Dag Sandahl mot strömmen.

När statsministern, oppositionen och många inom Svenska

kyrkan nyligen upprördes av migrationsminister Tobias

Billströms blond-och-blåögd-kommentar – då skrev Dag

Sandahl att ”Billström borde uppmuntras”.

– Billström har alldeles rätt. Inte ska han väl kallas rasist för

att han vill ha en fungerande invandringspolitik, säger han

under lunchen.

Vad tycker du om Seglora Smedja?

Dag Sandahl ler.

– Jag älskar dem. Som en finne i röven under en

cykelsemester på Gotland.

Skilsmässa och kyrkoval

Varför är diskussionen så giftig i Svenska kyrkan?

En anledning är att det är kyrkoval i höst.

En djupare orsak kan sökas i det som hände för drygt tolv år

sedan, då Svenska kyrkan skildes från staten efter ett

äktenskap som varat flera sekler.

Det var Gustav Vasa som under reformationen på 1500-talet

var drivande i att göra Sverige till ett lutherskt land. Gustav

Vasa använde kyrkan för att kontrollera sitt folk. Han

bestämde att alla svenskar måste vara inskrivna i kyrkan.

”Om Gud är med oss, vem är då emot oss” löd ett av kungens

valspråk.

Inte förrän år 1951 blev det möjligt att som svensk lämna

Svenska kyrkan (tidigare fick man bara göra det om man gick

in i ett annat trossamfund).

Vi ser fortfarande rester av statskyrkan när

ärkebiskopen Anders Wejryd viger kronprinsessan Victoria

och prins Daniel, eller när riksdagsledamöterna samlas i

Storkyrkan för att fira gudstjänst vid riksmötets högtidliga

öppnande.

Men i princip håller Svenska kyrkan på att bli ett religiöst

samfund bland andra.

Fast ändå inte.
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För i det som brukar kallas världens mest sekulära land är

fortfarande 6,4 miljoner av oss medlemmar i Svenska kyrkan,

ett faktum som fascinerar utländska forskare.

Runt en miljon av Svenska kyrkans medlemmar är uttalade

ateister. En av fem medlemmar i Svenska kyrkan anser,

enligt kyrkans egen undersökning, att ”religion lockar fram

människans sämsta sidor”.

Ändå är de med, och betalar varje år flera tusen kronor i

kyrkoavgift.

Det här reportaget har handlat mycket om intolerans och om

bråken kring Svenska kyrkans förhållande till islam. Det är

inte konstigt – det är politiska frågor som engagerar långt

utanför kyrkans murar.

Men för många inom kyrkan går faktiskt inte den stora

skiljelinjen där. Det handlar i stället om var kyrkan ska lägga

tonvikten i framtiden.

Ska man tala mer om Gud och Jesus – eller mer om politiska

frågor som miljö, vapenexport och barnfattigdom?

Eva Hamberg är präst och religionsvetare, en 68-årig

pensionerad professor som sett kyrkan både inifrån och

utifrån, och även jobbat på regeringskansliet. Nu är hon

ledamot i Svenska kyrkans läronämnd, som formulerar

kyrkans uppfattningar i trosfrågor.

Hon, som prästvigdes 1982, är så besviken på Svenska

kyrkan att hon funderar på att gå ur.

– Svenska kyrkan talar mer om miljön än vad den talar om

Jesus, säger Eva Hamberg.

Kyrkan går bort sig när den talar om att vara ”relevant”,

tycker hon. En kyrka är inget företag som kan hitta en annan

”nisch”, menar Eva Hamberg.

– En kyrka har fått ett uppdrag från Gud. Men Svenska

kyrkan har i dag tappat fotfästet.

Eva Hamberg tror att kyrkoledarna medvetet talar otydligt

om Gud och Jesus.

– Man vet att om man var tydligare med det – då skulle fler

lämna.

När ärkebiskopen säger att han vill nå ut i samhället med fler

politiska frågor – klimatfrågor, vapenexport, invandring – då
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suckar Eva Hamberg.

– Miljöfrågor – sånt klarar Naturskyddsföreningen bättre.

För människorättsfrågor finns Amnesty.

En kyrka är något annat än en lobbygrupp, poängterar hon.

Seglora Smedjas starka ställning i kyrkan är symtomatisk för

den politisering Eva Hamberg tycker sig se.

– Jag tror att aktiva i Svenska kyrkan är betydligt mer

positiva till invandring än vad gemene man är. Kampen mot

främlingsfientlighet är viktig – men Svenska kyrkan är en

konstig arena att välja för det.

Jesusbild från en annan tid

230 ögonpar riktas mot prästen Veronica Helm Andréasson i

Lunds domkyrkas predikstol.

Hon ler mot församlingen, talar om våren, om påskliljor och

tulpaner, om de soldyrkare som brukar samlas utanför

domkyrkan.

Så predikar hon om bilden av Jesus som en herde och om

människorna som följer honom som en fårflock.

– Den är så klassisk, den bilden. Vi känner den från

altartavlor, från religiösa målningar.

Veronica Helm Andréasson är kluven inför den pastorala

herdebilden, medger hon för sin församling. Den är från en

annan tid. Gröna ängar? Folk i dag går väl mest på asfalt.

Men när hon, med sin kluvenhet, ändå går in i herdebilden, ut

på de gröna ängarna – då ser hon plötsligt att det inte är

någon idyll. Vargen kommer. Hoten finns. Predikan slår in på

ett politiskt spår, med ett miljöbudskap:

– Vem är det som skövlar de gröna ängarna? Var förorenas

det friska vattnet?

Bilden med herden blir allt rikare, tycker prästen, och styr

predikan åt ett antirasistiskt håll.

– Det finns inget vi och dom. Det dras inga tydliga gränser.

”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan”, står

det i Johannesevangeliet.

Från predikstolen säger Veronica Helm Andréasson att hon

uppskattar otydlighet, i en tid ”när det ofta ropas på tydlighet

och skarpa gränser”.
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Efter gudstjänsten upprepar Veronica Helm Andréasson

detta: hon gillar otydlighet. Den ger kyrkan en frisk öppenhet.

Hon minns hur det var 1975, då hon prästvigdes:

– Då var det mer att prästen sa: så här är det. Den här

liknelsen betyder det här! Kyrkan var en myndighet då också.

Hon tittar bort mot de sista gudstjänstbesökarna som går ut i

vårsolen.

– Det är så skönt att den tiden är förbi.
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