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VÄLKOMMEN
VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT INTRESSANT NUMMER av tidskriften Reli-
gion som ges ut av Svenska Samfundet för Religionshistorisk Forskning, 
SSRF. Formellt grundades SSRF redan 1953 och har i snart 70 år haft 
som sin främsta uppgift att främja religionshistorisk forskning samt att 
representera Sverige i International Association for the History of Religi-
ons, IAHR, och i European Association for the Study of Religion, EASR. 

År 2020 har ju varit ett mycket speciellt år och den globala Corona-
pandemin har påverkat oss alla på så många olika sätt att det inte 
går att enkelt beskriva, men en konsekvens blev att den stora inter-
nationella IAHR-konferensen som skulle ägt rum i slutet av augusti i 
Dunedin på Nya Zeeland fick ställas in. Nu kan vi dock se fram emot 
EASR´s årliga konferens som organiseras av universitetet i Pisa den 
30 augusti – 3 september 2021 med temat Resilient Religion. Call for 
Papers är öppet till 31 januari 2021. Läs gärna mer om konferensen 
på www.easr2021.org 

Du som är intresserad av religionsvetenskap kan enkelt bli medlem genom 
att betala in medlemsavgiften enligt anvisningarna på denna sida. Läs 
gärna mer om SSRF på svenskreligionshistoria.wordpress.com. 
 
Vi vill gärna uppmuntra er till att bli medlemmar och engagera er 
i verksamheten på olika sätt. SSRF skickar ut ett informationsbrev 
via mail regelbundet och har du viktig information om till exempel 
konferenser, disputationer och utlysningar av tjänster så maila gärna 
ordföranden. SSRF har bland annat en blogg där du är välkommen 
att skiva inlägg. Kontakta Jonas Svensson på email: jonas.svensson@
lnu.se om du är intresserad av detta. http://religionsvetenskapligakom-
mentarer.blogspot.se.

Vid SSRFs årsmöte den 9 oktober 2020 avtackades Tomas Lindgren 
(ordförande) Olle Sundström (sekreterare) och Elisabeth Raddock (kas-
sör) som lett arbetet från Umeå sedan 2018, och till ny styrelse valdes 
Bodil Liljefors Persson, Malmö universitet (ordförande), Heike Peter, 
Högskolan i Halmstad (sekreterare) och Fredrik Gregorius, Linköpings 
universitet (kassör). Kontakta oss gärna om du har frågor.
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GANDHISMEN 
OCH ICKE-VÅLD 
METODERNAS 
ROLL 
Ett årtionde har gått sedan det som kallades Arabiska våren startade; händelserna i slutet av 2010 och under 
de första månaderna av året 2011. Det var en ungdomsrevolt. Det som då ännu kallades ”nya media” hade 
slagit igenom. Internet, mobiltelefoner, sociala media, bilder i realtid, och tv-kanalen al-Jaziras sändningar: 
allt detta fick en avgörande betydelse i händelserna under januari och februari 2011. Vi kunde se att det fanns 
ett samband mellan demonstranternas metoder och en global ungdomskultur med dess uttrycksformer. Vi 
såg det i hur protesterna spreds, men också i hur de formulerades. Påfallande var de kvinnliga aktivisternas 
roll. Rörelsen hade en förhistoria. Vi kände bland annat till 6 april-rörelsen i Egypten. Den bildades som en 
Facebookgrupp 2008 till stöd för en planerad strejk bland textilarbetare i Mahalla al-Kubra. 

I demonstrationerna i Tunisien, Egypten och i andra 
länder i december 2010, och under de första må-
naderna av 2011, var språkbruket sekulärt. Tack 

vare al-Jaziras direktsändningar och internet (och vad 
bekanta som var där berättade) kunde vi följa vad som 
hände på Maydan at-Tahrir i Kairo och på andra platser 
i realtid. På plakat och banderoller fanns ofta symboler 
från datorvärlden. Många av texterna var på engelska. 
Det var alltså meningen att de skulle läsas (via ”nya me-
dia”) av publiker utanför arabvärlden, och då särskilt i 
den globala ungdomskulturens miljö. Humorn var påfal-
lande. En ung man höll upp ett plakat med texten ”Step 
down Mubarak, I am tired in my arm”. När myndighe-
terna förhindrade bruket av mobiltelefonerna kom det 
upp en plakattext: ”I want to phone Mum”. När Omar 
Suleiman hastigt gjordes till vicepresident under krisen 
2011, talade i ett tv-inslag strax efter president Mubarak 
och avslutade med ett Korancitat, hördes ungt folk på 
Maydan at-Tahrir rappa: ”Yā Sulaymān, yā Sulaymān, 
irḥal inta kamān” (O Suleiman, stick du också!).

Unga kvinnor var drivande i protest rörelserna. Ut-
trycken för en feministisk kamp var högst synliga. Sär-
skilt erinrar jag mig från medierapporteringen ett plakat 

som ett par tunisiska kvinnor höll upp: ”Vi vill ha den 
[staten] som en lag-stat, inte en fatwa-stat” (nurīduhā 
dawlat qānūn lā dawlat fatwā). En ung kvinna visade 
skylten ”Jag är inte någon ’bristfällighet’ (= svag 
kvinna). Jag deltog i revolutionen” (anā mūsh ‘awra, 
anā shāraktu fī th-thawra). Båda budskapet hade udden 
riktad mot islamistiska krav på sharias tillämpning i 
staten. Man noterade också ropen på ”jämställdhet” 
(musāwāt). På ett plakat som en ung kvinna på Maydan 
at-Tahrir i Kairo höll upp stod det: ”Utveckla hjärnan 
hellre än skägget” (rabbī l- mukhkh qabla l-liḥya). För-
sta maj 2011 spelade Simona Abdallah dabuka inför 
400 000 människor på Maydan at-Tahrir – en kvinna 
spelade på ett ”maskulint instrument”. I Saudiarabien 
började från juni 2011 aktionerna med och för kvinn-
liga bilförare. (Förbudet hävdes som bekant 2018.)

Humorn var en medveten taktik. Den hör i hög 
grad till icke-våldsaktionernas strategi. Den gand-
histiska icke-våldsideologins teorier var väl kända 
och tillämpades aktivt. I februari 2011 fick vi en 
uppgift om att Gene Sharps oerhört inflytelserika 
bok From dictatorship to Democracy: A Conceptual 
Framework for Liberation (från 1993 och med många  

TEXT: JAN HJÄRPE / FOTO: PIXABAY
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senare upplagor och på pdf-filer) hade laddats ner 
17 000 gånger i Iran och 20 000 gånger i Mellanöstern. 
Boken finns på (minst) 31 olika språk och kan laddas 
ner på flera av dem som pdf-filer. Några av de unga 
aktivisterna i Egypten hade tidigare varit i kontakt med 
studenter i Belgrad som hade använt de här metoderna 
i kampanjen mot Milosevic. 

I ett appendix till Gene Sharpes bok finns en förteck-
ning på 198 metoder för icke-våldsaktioner, systema-
tiskt ordnade i olika kategorier. Det är en lista väl värd 
att läsa och begrunda. Det finns alltid något man kan 
göra. De 198 är alla sådant som vi sett faktiska exem-
pel på. Här nämns allt från plakatskrivning till fejkade 
begravningar, från skämt och karikatyrer, drama och 
musik till bojkotter, från tystnadskampanjer till hartal 
(ett ord lånat från gujarati): generalstrejk kombinerad 
med stängning av butiker och ekonomiska institutio-
ner – total civil disobedience i hela samhället. ”Civil 
olydnad” är nyckelordet, civil såväl i betydelsen ”med-
borgerlig” som ”artig”. 

Arabvårens proteströrelser 2011 inspirerade andra. 
Det märktes i Sudan, Oman, Irak och Qatifprovinsen 
i Saudiarabien. Men även utanför Arabvärlden. I Rom 
kom demonstrationer (12 februari 2011) med ropet: 
”Efter Mubarak Silvio Berlusconi”. Den 13 mars 2011 
rapporterades om massdemonstrationer i Portugal, mot 
arbetslösheten. I Spanien kom den 19 maj en ungdoms-
protest likaså riktad mot bristen på jobb. I slutet av juli 
2011 började unga i Israel gå ut i protestmarscher mot 
höga levnadsomkostnader och neddragningar i välfär-
den. Det rubricerades som ett ”medelklass uppror”. Den 
6 augusti var 200 000 ute i en demonstration i Tell Aviv. 
Protestmarsch kom till stånd även i Jerusalem. Ny ma-
nifestation skedde i Tell Aviv den 17 augusti. Detta var 
uttryckligen en parallell till vad man sett från Maydan 
at-Tahrir i Kairo. Både palestinska och judiska ungdo-
mar deltog: ”Judar och araber vägrar att vara fiender” – 
men just detta hotade både de israeliska och palestinska 
ledarskapen, så man gjorde snabbt slut på ”fraternise-
ringen”. Den 18 augusti kom en serie raketattacker från 

Gazaremsan in i södra Israel (8 israeler dödade), med 
israeliska svarsattacker som följd, och den 19 augusti 
avbröt Hamas sin (inofficiella) vapenvila med Israel. På 
så sätt kunde man undvika att det uppkom en spontan 
folklig fred utan sanktion från regeringarna. (Man kan 
jämföra det med vad som hände vid jultid 1914 på väst-
fronten under första världskriget – soldater som själva 
slöt fred med motsidans soldater, vilket snabbt gjordes 
om intet av de tyska och brittiska ledningarna.)

Även i Kina kom (i februari) internetuppmaningar 
till liknande protester, vilka lär ha förekommit i tret-
ton städer. I juli kom massprotester i Kuala Lumpur, 
Malaysias huvudstad, med krav på demokratiska val 
och reformer. I Storbritannien blev det i augusti 2011 
kravallartade protester, inspirerade av Arabvåren, mot 
den ”nyliberala” politiken (”blairismen”). I september 
började Wall Street-demonstrationerna och ockupatio-
nen i USA, och därmed krav på ett mer jämlikt och 
demokratiskt ekonomiskt system. Den 30 september 
2011 ockuperade man Brooklynbron i New York.

Folkliga massprotester har fortsatt, ofta nog med tyd-
ligt aktivt kvinnligt deltagande eller ledning. Protesterna 
i Libanon under 2019 och 2020 är ett av flera exempel.

Vi såg hur liknande skedde hösten 2019 i Chile, 
med början i oktober och med fortsättning in i 2020. 
Protesterna gällde den ”nyliberala” politiken, privatise-
ringarna och de ökade ekonomiska klyftorna. 

Exempel från 2020 på ickevåldsprotester har vi också 
i Belarus och i Thailand och vi noterade protesterna i 
(södra) Irak under våren 2020 mot de sociala och ekono-
miska förhållandena, där ungt folk nu vägrar definiera sig 
efter de traditionella etniska och religiösa beteckningarna. 
De vill vara ”irakier”. Rörelsen betonar ”irakiskhet”, det 
vill säga idén om medborgarskapet som nationell markör 
i protest mot den politik som utgår från etnisk och/eller 
religiös grupptillhörighet. Mot detta hävdar man med-
borgarskapet som överordnad nationell identitet. Samma 
krav har förts fram i Libanon, inte minst efter den förö-
dande explosionen i Beiruts hamn den 4 augusti 2020.

Budskapen framförs i påfallande grad i kulturella 
manifestationer med teater, graffitti, musik, och med 
den satir och humor som hör till icke-våldstaktikens 
metoder. Man hjälper varandra. 

I Tunisien och Egypten var icke-våldsprotesterna 
effektiva 2011. De tillämpades också i Bahrain, med 
mindre framgång. Oppositionen där har likafullt fort-
satt att använda dem de följande åren. De fungerade 
inte i Libyen – våldet tog över. Muammar al-Qadhdhafi 
dödades den 20 oktober 2011. Våldet har fortsatt. 
Också i Jemen kom våldet att ta över. I Syrien började 
revolten med just icke-vålds metoder, men när deserte-
rade soldater vände vapnen mot säkerhetsstyrkorna 
var loppet kört. Regimen kunde då svara med extremt 

våld. Och våldet blev allt mer omfattande med hund-
ratals olika grupper i strid mot varandra i allt mera 
udda konstellationer, med de katastrofala följder som 
inte fått något slut. Vi kan jämföra antalet dödsoffer 
under 2011 års revolt i Tunisien och Egypten – räk-
nade i hundratal – och den enorma förlusten i liv som 
följt i Syrien från 2011, nu (2020) räknade i många 
hundratusentals döda och mer än halva befolkningen 
på flykt. Den revolt som började med icke-våldstaktik 
i Jemen övergick likaså i våld mellan olika grupper och 
intervention utifrån, med dagens dödande och svåra 
svältkatastrof som följd. Vi kan alltså se att icke-vålds-
metoderna kan vara effektiva – men inte alltid. Den 
våldsamma revolten är däremot ineffektiv. 

Sharps idéer har sin bakgrund i gandhismen, i Mohan-
das Karamchand Gandhis (1869–1948) sätt att agera. 
Men även Gandhis idéer har en bakgrund. Forskare 
har påpekat den roll som vissa av det sena 1800-ta-
lets tänkare har spelat för Gandhi. Där är Leo Tolstoy 
(1828–1910). De två brevväxlade, och Tolstoys Brev 
till en Hindu var riktat just till Gandhi. Och det sista 
brev som Tolstoy skrev var just till honom. Gandhi hade 
under sin tid i Sydafrika skapat en liten kommunitet 
som benämndes ”Tolstoyfarmen”. Den enkla livsstilen 
var en del av hans ideal. 

Vi kan notera att Nathan Söderblom (1866–1931; 
jfr nedan) hade skrivit om Tolstoys tolkning av Jesu 
Bergspredikan, som också för Gandhi var en viktig 
text. Arkitekten och social reformatorn, Arts and Crafts-
företrädaren John Ruskin (1819–1900), var en annan 
källa för Gandhi. Han inspirerade många. Också hans 
idé om Trädgårdsstaden fanns i den svenska miljön, 
med Djursholm som ett exempel. Där var den socialt 
och pacifistiskt djupt engagerade Natanael Beskow 
(1865–1953) bosatt och verkade som predikant i 
Djursholms kapell. Beskows skrev bland annat boken 
Kristendom och pacifism (1924). Ruskin var också en 
inspirationskälla för en person inte utan inflytande i 
Sverige: kronprinsessan Margareta (1882–1920). Fa-
bianismen, den reformistiska socialismen, påverkade Be-
skow men faktiskt också Gandhi, som även inspirerades 
av teosofen Annie Besant. Hon var också engagerad i 
the Fabian Society. Henry David Thoreau (1817–1862), 
liksom Ralph Waldo Emerson (1803–1882) och de öv-
riga amerikanska transcendentalisterna ingick i idévärl-
den, en tankevärld som även Nathan Söderblom hade 
bekantat sig med under sin vistelse i USA som student i 
början av 1890-talet. Det är från Thoreau som termen 
”Civil Disobedience” kommer, idén om motstånd mot 
det orätta genom olydnad utan våld (för Thoreaus del 
gällde det skattevägran på grund av USAs erövringskrig 
mot Mexiko 1846). Vi kan alltså sätta in Gandhis  
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idéer i en tradition som hade stor spridning i slutet av 
1800-talet och under det tidiga 1900-talet.

Två religiösa texter av särskild betydelse för Gan-
dhi var Bergspredikan och Bhagavadgita. Man har 
också påpekat det inflytande som jinismen har haft 
på hans tänkande. Hos Gandhi kan vi tala om etisk 
mystik, liksom hos Söderblom och Dag Hammarskiöld 
(1905–1961). Hammarskjöld växte upp i nära kontakt 
med Söderblom och hans familj i Uppsala. När man 
läser Hammarskjölds Vägmärken slås man av likheterna 
med Söderbloms tänkande om mystik verksam i etisk 
aktivitet. Söderblom såg uttryckligen världsfreden som 
ett mål att arbeta för. Hans febrila aktivitet för ekume-
niskt samarbete under första världskriget gällde fred, 
världsfred, socialt ansvar, mänskligheten, och därmed 
gudsriket i världen. Det var ”life and work”, inte ”faith 
and order”. Han misslyckades att få detta till stånd 
under kriget. Först 1925 genomfördes det ekumeniska 
mötet i Stockholm.

Gandhis verksamhet i Indien från 1915 gällde kam-
pen mot ekonomiska och sociala orättvisor, och från 
1919 en aktiv kamp mot den brittiska makten och 
maktutövandet där. Han kom då att samarbeta med 
eller försvara den så kallade Khilafat-rörelsen, alltså 
den muslimska rörelse i Indien som oroade sig för det 
osmanska kalifatets framtid och för vad det brittiska 
förkastande av det betydde för muslimerna i det brit-
tiska imperiet. Rörelsen ebbade mer eller mindre ut i 
och med kalifatets försvinnande från Turkiet 1924, men 
samarbetet för nationellt oberoende, en indisk nationell 
identitet som innefattade alla de olika religiösa tillhö-
righeterna, kvarstod. Gandhi vägrade konsekvent att 
acceptera kommunalismen, att betrakta den specifika 
religionstillhörigheten som en nationell, etnisk eller 
tribal markör. Metoden var ”icke-samverkan” med 
makten. Icke-våldsprincipen var central: 1922 avblåste 
han hela kampanjen för att en folkhop i en småstad 
i Uttar Pradesh hade tillgripit våld. Hans tes var att 

yttre frihet förutsatte inre frihet, ”sanning”. Kravet på 
icke-våld var absolut: man får inte ens hysa en ovänlig 
tanke om någon. (Jag lämnar här därhän problemet med 
Gandhis agerande i vissa situationer – han gjorde aldrig 
anspråk på fullständig teoretisk koherens.)

Seger över osanning kan man vinna genom att vägra 
samarbeta med den. Termen här, satyagraha, är speciell: 
”truth-insistence”, fasthållande vid sanningen. ”San-
ning” här som ett ontologiskt och existentiellt begrepp, 
tillvarons grund eller det enda verkligt existerande, 
medan världens fenomen är – just det – fenomen, sken. 
Sanningen är universums lag, Gud. Verklighetens inner-
sta natur är kärlek. Det osannas, icke-verkligas natur 
är våld. 

När den statliga och militära makten är så stark 
är det enbart genom icke-våld som den kan besegras. 
Icke-samverkan, civil disobedience. Vänlig, kärleksfull 
olydnad. Moralisk i stället för fysisk styrka. Att uthärda 
lidande är en metod att nå ett mål. Fattigdomen är den 
värsta formen av våld.

Sanningen som gör fri: själva uttrycket kommer från 
Johannesevangeliet 8:32 – ett ord som Söderblom beto-
nade särskilt. Idén om icke-våld som metod förknippar 
Gandhi med den hinduiska och jinistiska termen ahi-
msa. Termen swadeshi, ”det egna landet” får stå för idén 
om självförsörjning, oberoendet av import, den frihet 
som kommer av ett sådant oberoende. Till det kommer 
välfärdsidealet, sarvodaya, allas välfärd. Välbekant är 
hans engagemang för de kastlösa och för kvinnors rätt. 
Tesen om allas lika värde bröt ju påfallande mot det 
traditionella indiska kastväsendet. 

Icke-samverkan innebär bojkott av varor och ämbe-
ten, vägran att lyda orättfärdiga lagar, vägran att betala 
skatt (jfr. Thoreau). 

Intressant är hans användning av religiösa termer. 
De var välbekanta för de människor han ville nå, men 
han gav dem specifikt innehåll. Och hans selektion 
från den religiösa traditionen – eller snarare de reli-
giösa traditionerna – var speciell. Han kallade sig själv 
”ortodox hindu”, men hans ortodoxi var allt väldigt 
mycket hans egen. Viktigt var hans bruk av ritualer, 
symboler och symbolhandlingar. Dit hörde den väldiga 
saltmarschen 1930: man kunde göra sig oberoende av 
det brittiska saltet. Hans bruk av spinnrocken: obero-
endet av importen av brittisk textil. Ett utbildningsideal 
som kombinerade intellektuell utbildning med manuell. 
Själva livsstilen, bön, fasta som koncentrationsmetod: 
detta visade sig även fungera opinionsbildande och som 
påtryckningsmedel.

Det brittiska väldet på Indiska halvön upphörde, men 
frigörelsen och Indiens delning var ett stort nederlag 
för Gandhi. Inte en nation, utan två stater med reli-

gionstillhörighet som markör för nationell identitet. 
Kommunalismen segrade och resultatet var och förblev 
våld, massakrer, fördrivande och dödande för religions-
tillhörighetens skull. Han fördömde hämndaktionerna 
som skedde under sammandrabbningarna. Och Gandhi 
själv mördades av en hinduisk extremnationalist som på 
så sätt hämnades hans försvar för muslimerna som en 
del av nationen. Segrare var på sitt sätt också Moham-
mad Ali Jinnah och Mohammad Iqbal i Muslim League 
som drivit linjen om ett (eller flera) Pakistan i stället för 
ett enat Indien. Och i stället för de små lokalsamhällen 
med självstyre som Gandhi hade som ideal blev Indien 
en storstadsdominerad industristat.

Gandhis icke-våldstänkande spreds och har vi-
dareutvecklats av en rad starka personligheter med 
väldigt olika bakgrund religiöst, politiskt, kulturellt. 
I Sverige har vi Elin Wägners (1882–1949) radikalpa-
cifism (hennes bok från 1941, Väckarklocka). I Norge 
utvecklades icke-våldsideologin av ekosofins skapare, 
filosofen Arne Naess (1912–2009) och av fredsfors-
karen Johan Galtung (f.1930). Tillsammans skrev de 
boken Gandhis politiske etik (1955). En inflytelse-
rik ideolog var holländaren Bart[holomeus] de Ligt 
(1883–1938), pacifist, antimilitarist och kristen socia-
list, men med en universalistisk syn på religion. Hans 
inflytelserika bok The Conquest of Violence (1937) 
har nyss kommit på svenska: Att övervinna våldet 
(2019). I kapitlet om historiska lärdomar går han 
genom exempel på framgångsrika icke-våldsaktioner 
från 1860-talet till 1937. (Det kapitlet kan man läsa 

i anslutning till en essä i Dagens Arena: https://www.
dagensarena.se/essa/att-overvinna-valdet/.)

Louis Massignon (1883–1962), framstående fransk 
arabist och islamolog, verksam vid Collège de France, 
mystiker, originell i sin inkluderande religionsyn, 
starkt socialt engagerad, beundrade och influerades av 
Mahatma Gandhis tänkande, både i sin humanitära 
verksamhet och som amper kritiker av den franska 
våldspolitiken i Nordafrika på 1950-talet.

Ett kompromisslöst hävdande av icke-våld såg vi i 
kampen mot segregeringen och rasismen i USA under 
ledning av Martin Luther King (1929–1968) och John 
Lewis (1940–2020), upprätthållet under den stora mar-
schen till Washington 1968 med dess 250 000 deltagare.

Så kom Gene Sharps (1928–2010) stora produktion 
om Gandhi och icke-våldsmetoderna, och då mest infly-
telserik just From Diktatorship to Democracy.

Vad jag har velat peka på här är de påfallande lik-
heterna i tänkande och agerande som har funnits hos 
alla dessa tänkare och aktivister trots deras olika till-
hörigheter och bakgrund. Men likheterna har också en 
förklaring i den tankemässiga intellektuella miljö som 
fanns i det sena 1800-talet och begynnande 1900-talet.

Samtidigt illustreras tesen om ”religionens Janus-
ansikte”: enande-splittrande, fredsfrämjande-krigslegi-
timerande, allmänmänsklig-kommunalistisk, kärleks-
budskap-hatisk mot ”de andra”. Så vi får alltid fråga 
oss: Hur ser selektionen ut? Vad är det man väljer ur 
traditionen? ¢

JAN HJÄRPE är religionshistoriker och professor emeritus i islamologi vid Lunds 
universitet och författare till ett dussintal böcker om islamfrågor, bland de senaste 
böckerna är:
• Förändringens vind. Den muslimska världen och islamismen i 25-årigt perspektiv 

(Leopard förlag, Stockholm 2009)
• Islamismer: Politisk-religiösa rörelser i den muslimska världen (Gleerups, Malmö 2010)
• Bilden av profeten: Berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu (Leo-

pard förlag 2011)
• Sharī‘a: gudomlig lag i en värld i förändring (Studentlitteratur, Lund 2014)
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Nazitysklands kapitulation i andra världskriget 1945 innebar en brytpunkt för nationalsocialister världen 
över. Hitlers död behövde förklaras. En brittisk grupp kallad Legion of Christian Reformers tillämpade en 
nationalsocialistiskt förankrad kristen eskatologi och menade att Hitler var Jesus reinkarnerad som kommit 
för att frälsa den ariska rasen.

Nazitysklands förlust i andra världskriget var 
chockerande för nationalsocialister världen 
över. Det förväntade nationalsocialistiska tusen-

årsriket hade slagits i spillror efter bara tolv år, och dess 
ledare Adolf Hitler hade tagit sitt liv i Führerbunkern 
i centrala Berlin. 

I försök att förklara varför Hitlerregimens radikala 
samhällsprojekt inte var att betrakta som ett totalt 
misslyckande, formulerades alternativa tolkningar 
kring krigsutgången inom den globala nationalsocialis-
tiska miljön. Tolkningarna skilde sig åt, men bottnade 
i en gemensam övertygelse om att förlusten i andra 
världskriget inte innebar nationalsocialismens slut. I 
stället pekades krigsutgången ut som exempel på dels 
det ”judiskt” kontrollerade systemets brutalitet, dels 
på ett rasbaserat existentiellt behov av att införa en 
ny samhällsordning. Det senare innebar att den före-
ställt destruktiva och degenerativa liberaldemokratiska 
maktordningen på sikt skulle störtas och ersättas av en 
kulturell fascistisk hegemoni präglad av rasrenhet och 
nationell pånyttfödelse.

Krigsslutet medförde att nationalsocialismen på 
vissa håll förbjöds, och globalt sett likställdes den med 
inkarnerad ondska. Utvecklingen innebar att delar av 
nationalsocialismen reformerades tämligen omgående, 
nästan över en natt, till en esoterisk underground-kultur. 
Skiftet gav bland annat utlopp för föreställningar om 

Hitler som gudomlig reinkarnation. En av de mest in-
flytelserika företräddes av Savitri Devi (1905–1982), 
medgrundare av det år 1962 inrättade World Union of 
National Socialists, som menade att Hitler var en av 
Vishnus avatarer.

Föreställningen om Adolf Hitler som gudomlig rein-
karnation kopplades på vissa håll också samman med 
kristen teologi. I Storbritannien inrättades efter krigsslu-
tet en rörelse vid namn Legion of Christian Reformers 
(härefter: Legionen). Legionen kombinerade national-
socialistisk ideologi med en eskatologiskt färgad läsning 
av Bibeln, varigenom de hävdade att Hitler var Jesus 
som återvänt till mänskligheten med avsikt att rädda 
den ariska rasen – enligt dem Guds egentliga utvalda 
folk – från Antikrist.

Trots det stora utbudet av vetenskapliga studier av 
religiöst orienterad nationalsocialism, ockult fascism 
och esoterisk radikalnationalism – från den tyska völ-
kisch-ideologins framväxt under 1800-talet till samtida 
fascisters bruk av diverse konspirationsteorier – har Le-
gionen inte behandlats mer än i förbigående. Troligen 
har det att göra med att legionärerna var så pass få. De 
översteg aldrig dussinet medlemmar. Det betyder inte 
att de är utan historiskt intresse. Några av Legionens 
mer framträdande medlemmar, som dess ledare James 
Larratt Battersby (1907–1955), hyllas i skrivande stund 
fortfarande inom delar av den samtida brittiska 

DEN BRITTISKA 
HITLERKULTEN:
Legion of Christian Reformers 
i efterkrigstidens Storbritannien

TEXT: GUSTAF FORSELL / FOTO: PIXABAY, WIKIMEDIA COMMONS
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nationalsocialismen. Legionen sticker också ut från sina 
samtida likar, sett till att dess medlemmars uppfattning 
av Hitler som gudomlig reinkarnation cementerades 
innan krigsslutet och att de vidhöll den uppfattningen 
trots krigsutgången, som om Hitlers död var att förstå 
som Jesus andra korsfästelse. Legionens verksamhet var 
därför mer av ett exempel på en alternativ form av kris-
ten teologi förankrad i nationalsocialistisk ideologi, än 
ett försök att efter kriget försöka omtolka nationalso-
cialismens betydelse för den ariska rasens pånyttfödelse.

Mot sådan bakgrund väcker Legionens tillämpning 
av en Hitlercentrerad form av kristen teologi en hel del 
frågor. Hur såg en sådan teologi ut och hur uttrycktes 
den? Vilka var Legionens medlemmar? Vad ville de 
uppnå? Med avstamp i dessa frågor introducerar jag 
härmed Legionen för kristna reformatorer, en fascine-
rande grupp brittiska kristna nationalsocialister som 
hävdade att Hitler var Jesus reinkarnerad.

LEGIONENS FRAMVÄXT
Efter att de allierade krafterna kollapsat i Frankrike 
1940 såg Storbritannien ett överhängande hot om tysk 
invasion. Ett led i den brittiska regeringens försök att 
minimera hotet var att implementera en lag som gick 
under namnet ”Defence Regulation 18B”. Lagen gjorde 
det möjligt att genom hänvisning till nationell säkerhet 
fängsla politiska motståndare utan vare sig förvarning 
eller rättegång. Av de fängslade hörde majoriteten till 
olika fascistiska, nationalsocialistiska och radikalnatio-
nalistiska grupper, i synnerhet British Union of Fascists, 
vid tiden Storbritanniens ledande fascistiska parti.

Det är mot bakgrund av Defence Regulation 18B som 
Legionens födelse och framväxt borde förstås. I juni 1940 
fängslades James Larratt Battersby, då distriktsledare i 
Stockport för British Union of Fascists, inom ramarna för 
lagen och skickades till interneringslägret Mooragh Inter-
ment Camp på Isle of Man, i folkmun känt som ”Camp 
M”. Medan han satt fängslad träffade han Thomas 
Guillaume St. Barbe Baker (1895–1966), en krigsveteran 
som stridit i första världskriget och senare bekänt sig till 
nationalsocialismen. Liksom Battersby satt han fängslad 
under Defence Regulation 18B. 

Thomas Guillaume St. Barbe Baker, som av legionä-
rerna kallades för ”kaptenen” efter hans gradbeteckning 
i Royal Air Force, profeterade att Adolf Hitler var Kristus 
som återvänt till världen för att besegra Antikrist, vilken 
han ansåg manifestera sig i judar, kommunister och det 
liberaldemokratiska systemet. Battersby entusiasmerades 
av hans religiösa budskap och tillsammans började de 
formulera den nationalsocialistiskt färgade eskatologi, 
som kom att känneteckna Legionens teologi.

Battersby både mötte Barbe Baker och konverterade 
till hans lära någon gång under början av år 1943. 

Samma år bekantade de sig med Arthur Schneider (f 
1914), distriktsledare för British Union of Fascists i 
staden Kidderminster strax utanför Birmingham, och 
fängslad av samma anledning som Barbe Baker och 
Battersby. Schneider bekände sig officiellt till deras 
Hitlercentrerade kristna teologi i juli 1943. 

Trion Baker-Battersby-Schneider utgjorde Legionens 
kärna, och det var deras tankar som låg till grund för 
rörelsens teologi. Eftersom kärnan redan var samman-
svetsad vid mitten av 1943, och medlemsantalet aldrig 
översteg dussinet, talar jag genom hela artikeln om 
”Legionen” fastän rörelsen började använda sig av det 
namnet först efter krigsslutet. Alla översättningar från 
engelskan är mina egna.

Genom Arthur Schneiders arkiv (tillgängligt via 
National Archives), och särskilt hans brev, är det möj-
ligt att utröna huvuddragen i Legionens framväxt och 
tidiga teologi, samt att få insyn i varför Schneider själv 
bekände sig till tron på Hitler som Jesus och hur han 
bidrog till att konvertera två av sina yngre systrar, Ethel 
May (f 1918) och Joan (f 1924). För att förstå Schnei-
ders roll inom och betydelse för Legionen krävs först en 
kort biografisk översikt.

Arthur Schneider föddes den 8 februari 1914 i Kid-
derminster som son till en brittisk mor och en österrikisk 
far som blev brittisk medborgare i juli 1939. Schneider 
anslöt sig till den brittiska armén under början av 1940 
och försörjde sig innan dess som handelsresande. 

Redan innan Schneider gick med i armén hade han 
bekänt sig till en nationalsocialistisk världsåskåd-
ning. I april 1939 anslöt han sig till British Union of 
Fascists, och i augusti samma år gick han med i den 
pronazistiska rörelsen The Link som sade sig värna om 
”anglo-tyska relationer” och motsatte sig krig mellan 
Storbritannien och Tyskland. Han fängslades under 
Defence Regulation 18B, efter att ha vägrat avsäga sig 
sina nationalsocialistiska sympatier och i linje med The 
Links agenda yttrat inför domstol i december 1940 att 
han ”inte är intresserad av att besegra Tyskland”. Föga 
förvånande beslutades också att han inte skulle tillåtas 
återvända till armén efter sitt frikännande. Det gjorde 
dock Schneider ingenting. Några år efter att han blivit 
fängslad ansåg han det ”uppenbart att Storbritannien 
strider mot Gud”.

Det är sommaren 1943 som Arthur Schneider blir 
intressant inom ramarna för den här studien. I ett brev 
till en vän skrev han i juni att en annan fängslad ”släpptes 
häromdagen för att han tror att Adolf Hitler är Jesus 
Kristus”. Troligen syftade han på James Larratt Battersby, 
som frikändes vid samma tidpunkt, men han kan också 
ha anspelat på W. G. Barlow, en annan framstående – 
och förmögen – nationalsocialist som senare fick en 
betydande ekonomisk roll för Legionens verksamhet. 

James Larratt Battersby (ca 1930). Foto: Wikimedia Commons

Efter sin konvertering och fram till sitt frikännande i april 
1945 var det huvudsakligen Battersby och Barlow som 
Schneider korresponderade med, bland annat genom att 
informera dem om ”kaptenens” hälsotillstånd.

Schneider började artikulera sin nationalsocialism 
med ett teologiskt språkbruk i juni 1943. Han liknade 
den fria pressen vid ”fariséer” och ansåg ”att judarna 
är de mest motbjudande varelserna på jorden”. Liksom 
många andra samtida nationalsocialister byggdes hans 
ideologiska hemvist på stark antikommunism. Skillna-
den var att han ansåg den vara teologiskt legitim. Med 
ett dualistiskt språkbruk hävdade han att de bibliska 
profetiorna bottnar i att valet om mänsklighetens fram-
tid ”står mellan nationalsocialism och kommunism”.

I juli 1943 skrev Schneider ett brev till inrikesminister 
Herbert Morrison, i vilket han i fyra punkter förklarade 
sin ”tro” med förhoppning om att frikännas. Punkterna 
kan förstås som Legionens trosartiklar och de formule-
rades enligt följande:

1. ”Jag tror att Världen skapades av Gud Allsmäktig, 
och att Människan skapades till Guds avbild.”

2. ”Jesus Kristus sändes av Gud för att frälsa Världen 
genom sin uppoffring och korsfästelse.”

3. ”Adolf Hitler sändes av Gud för att rädda världen 
från Mammon och genomdriva Guds lag som män-
niskan har förnekat.”

4. ”Nationalsocialismen kommer att fullborda Guds 
dom såsom den förebådas av den bibliska profetian 
och inrätta Guds rike på jorden.”

Till en början verkar det som att den brittiska säkerhets-
tjänsten bedömde att inte frikänna Schneider eftersom 
det rådde osäkerhet om han menade allvar eller inte. Det 
noterades att Schneider ”kanske hoppas att också han 
kommer frikännas om myndigheterna övertygas om att 
också han är ett offer för en nazireligiös mani”. Beslutet 
att inte frikänna honom handlade emellertid inte om 
tron som sådan, utan om den potentiellt inrikespolitiska 
fara han troddes utgöra på fri fot. Som framkommer 
av den fil som säkerhetspolisen skapade om honom 
handlade det mer om att Schneider vid ett frikännande 
kunde ”hjälpa fienden på ett mer direkt sätt”, än hans 
förmåga att konvertera andra i fängelset.

Myndigheternas bedömning att Schneiders brev var 
mer än ett försök att frikännas var en korrekt iakttagelse. 
Brevet bottnade i ideologisk och teologisk övertygelse. 
Utöver det ovannämnda brevet till inrikesministern be-
kräftade Schneider för Battersby samma månad att 
”också jag är en troende”. Det var alltså i juli 1943 som 
Arthur Schneider fullt ut valde att bekänna sig till Legio-
nens Hitlercentrerade kristna teologi. 

Som ett led i sin omvändelse skrev Schneider i augusti 
för första gången på ett år till sin fru Ellen och förklarade 
sin bekännelse. Efter att inte ha fått något svar skrev han 
ett nytt brev en vecka senare i vilket han betonade att ”du 
måste tro att jag är galen [insane]. Jag kan lova dig att det 
är jag inte”. På det här brevet fick han svar – och hon höll 
inte tillbaka med orden. Bland annat uttryckte hon med 
bestörtning att ”om du menar vad du skrev är du verk-
ligen galen [crazy]”. Efter att han svarat på brevet och 
skrivit att Hitlerdyrkan är en naturlig utveckling av  
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kristendomen slutade hon svara på hans brev. Knappt en 
månad senare ansökte hon om skilsmässa. 

Schneiders sista brev till sin fru innehöll ett för Legio-
nen centralt bibliskt budskap, nämligen att ”Britannia 
är skökan så som det står skrivet i Uppenbarelseboken”.  
I flera av sina brev betonade Schneider att han fått höra 
av Thomas Guillaume St. Barbe Baker att Uppenbarel-
sebokens tolfte kapitel anspelar på Tyskland och det 
sjuttonde kapitlet på Storbritannien. Uppenbarelsebo-
kens tolfte kapitel berättar om en havande kvinna som 
flyr från Satan, återgiven som en drake. Det sjuttonde 
kapitlet berättar om den babyloniska skökan, som repre-
senterar alla jordens skändligheter. Enligt den bibliska 
berättelsen ska rättrogna ”hata skökan”, ”göra henne 
utblottad och naken”, ”äta hennes kött” och ”bränna 
upp henne i eld”. Om Storbritannien, i egenskap av 
representant för det liberaldemokratiska systemet, är 
skökan som nationalsocialismen på sikt ska bekämpa är 
Tyskland kvinnan som flyr från Satan, alltså de allierade 
makterna under andra världskriget vilka påstods vara 
kontrollerade av judarna. Budskapet återkom frekvent 
i hans brev. Till sin mor skrev han i juli 1944 att ”Do-
men har i verkligheten startat, och mycket annat är att 
vänta, nu kan du se profetian i Uppenbarelseboken 18, 
förstörelsen av London det moderna Babylon”.

Efter att hans fru ansökt om skilsmässa påbörjade 
Arthur Schneider sina försök att konvertera sina systrar. 
I september 1943 skrev han till sin syster Joan att ”Jag 
vet att det låter otroligt [att Hitler är Kristus] men det 
är sant”. De verkar ha nappat på budskapet tämligen 
omgående. Redan i slutet av oktober skrev hans syster 
May att ”dina handlingar då och nu börjar ge resultat” 
och ”vi kanske inte är galna trots allt”.

Enligt säkerhetspolisens analyser var det först två må-
nader senare, i december, som May och Joan i samband 
med ett besök hos Arthur i fängelset officiellt beslutade 
sig för att konvertera. En nyckelhändelse som lyftes 
fram var Arthurs betoning på att Thomas Guillaume St. 
Barbe Baker ansåg sig ha ”direkt kommunikation med 
Gud”. Analyserna bekräftas av ett brev daterat bara tre 
dagar efter besöket, i vilket May Schneider bekräftade 
för Barbe Baker att de kommit att bekänna sig till tron 
på Hitler som Kristus. 

Efter att systrarna May och Joan Schneider offent-
liggjort sin konvertering avslutades alla Arthurs brev 
till dem med hänvisningar till olika bibliska passager 
som de förväntades studera som del av deras teologiska 
utbildning. Andra för Legionen centrala trossatser lyftes 
fram, såsom en nationalsocialistiskt färgad läsning av 
Uppenbarelseboken, men också invändningar mot de 
traditionella kyrkorna. Kort efter deras besök skrev Ar-
thur till dem att ”kyrkorna har under lång tid förlöjligat 
kristendomen. Ett av deras brott är så klart att de har 

accepterat guld, vilket strider mot Kristus instruktio-
ner”. Likaså gav han dem drivkraft att fortsätta sprida 
Legionens budskap: ”Många fallgropar väntar dem som 
kastar bort det onda, men erkänn Adolf Hitler som Kris-
tus och lita på honom och där har ni en stabil klippa 
som ingen ondskefull kraft kan rubba”.

Säkerhetspolisen noterade i Schneiders fil att både 
hans far och mor hade en välvillig inställning till hans 
politiska sympatier. De var däremot inte aktiva i Legio-
nen. En familjemedlem som förkastade Arthurs politisk-
religiösa sympatier var hans tredje syster Margaret – till 
hans stora förtret. I februari 1944 skrev han till sin mor 
att ”om hon [Margaret] inte accepterar mina ord och 
därmed Adolf Hitler som Kristus tvingas jag till att 
behandla henne som någon jag aldrig känt”. Margaret 
ändrade aldrig uppfattning.

En bit in på året 1944 började Joan och May axla 
ansvaret för att sprida Legionens budskap bland allmän-
heten. Liksom deras bror bekymrade de sig över majori-
tetens ovilja att erkänna Hitler som Kristus. Knappt ett 
år innan krigsslutet beklagade sig May för Arthur att ”en 
stor majoritet är bortom frälsning”.

Systrarna Schneider var av allt att döma olycksamma 
som missionärer. En som de däremot lyckades konver-
tera var deras väninna Angela Lincoln (f 1924), som de 
vid tiden var rumskamrat med på ett arméhostell för 
kvinnor. Efter systrarnas konvertering, i samband med 
deras besök hos deras bror i december 1943, talade 
de länge och väl med Angela om den Hitlercentrerade 
kristna teologi till vilken de nu bekände sig. Angela 
Lincoln entusiasmerades av budskapet, och i början 
av augusti 1944 bekräftade hon sin konvertering i ett 
brev till Arthur Schneider. Han svarade med att han och 
Barbe Baker tagit emot nyheten som en ”positiv över-
raskning”. Omgående gav han henne bibliska passager 
att studera och upprepade Legionens eskatologiska 
budskap: ”Vår Kristus är ingen mytisk varelse som ska 
komma i framtiden, han är här”. 

Hela Arthur Schneiders fängelsetid präglades av en 
övertygelse om att Nazityskland skulle vinna kriget. Ett 
återkommande tema i många av Arthurs brev var att 
han och Barbe Baker ”aldrig diskuterar krigsutgången 
eftersom vi vet hur det kommer att sluta” och att ”Gud 
har lovat oss Führerns överlevnad”. Sammanvävt med 
övertygelse om seger fanns också en föreställning om att 
de själva företrädde det goda: de ideal som Gud ansågs 
ha inrättat på jorden. I oktober 1944 skrev Schneider 
till Battersby att ”sunt förnuft borde få folk att förstå 
att den nya samhällsordningen – som är baserad på 
rasrenhet – är sänd av Gud för att skapa människor 
till hans avbild, vilket direkt strider mot dagens politik 
som bygger på rasförfall genom att blanda blod vilket 
de som är i krig med oss praktiserar”. Så sent som den 

31 mars 1945, en månad innan Adolf Hitler tog sitt liv, 
skrev Schneider till W. G. Barlow att ”alla världens na-
tioner har kallats samman för att strida mot det goda”.

Trots krigsslutet och Nazitysklands nederlag ändrades 
inte legionärernas uppfattning att de företrädde och i viss 
mån förkroppsligade det goda. Snarare stärktes deras syn 
på Hitler som Kristus ytterligare, i och med att de nu 
kunde skilja på hans person och ande. Hitlers fysiska död 
var med det sagt inte detsamma som hans andliga död.

KOMMUNITETEN VID KINGDOM HOUSE
River är en by belägen på landsbygden i West Sussex, 
som under 1940-talet bara hade ett hundratal invånare. 
Där köpte W. G. Barlow 1945 ett hus i tudorstil, i trak-
ten känt som ”River House”, av en viss Lady Cunliffe 
(sannolikt antinazisten och den framstående statistikern 
Stella Vivian Cunliffe).

I september flyttade sex av Legionens medlemmar in 
i huset, som nu gick under namnet ”Kingdom House”. 
De som bodde där var Arthur Schneider och hans syst-
rar, May och Joan, Angela Lincoln, Cynthia Battersby 
(James fru) och Thomas Guillaume St. Barbe Baker. 
Även James Larratt Battersby själv sades bo där – vilket 
verkar rimligt sett till att hans fru flyttade dit – även 
om han officiellt stod skriven på en annan adress. Det 
var också Battersby som de övriga medlemmarna från 
och med det läget hänvisade till som ledare.

Legionens medlemmar levde under nära sektliknande 
förhållanden i Kingdom House. Arthur Schneider age-
rade vakt vid utkanterna av husets ägor för att se till att 
inga obehöriga skulle inträda på området. En invånare 

sade till tidningen Daily Express i november 1945 att 
”huset är ett mysterium eftersom ingen någonsin gör 
besök dit – inga hantverkare, inte ens en bagare. Inga 
tidningar levereras dit”. De sektliknande tendenserna 
illustreras också av att inga familjemedlemmar verkar 
ha besökt platsen. Sannolikt vidhöll alla legionärer 
liknande hållning som Arthur gentemot sin syster Mar-
garet: de som inte anslöt sig till Legionens lära skulle 
betraktas som främlingar.

Det är tydligt att Barlows köp var tänkt att bidra 
till Legionens verksamhet. Under sensommaren 1945 
skänkte han Kingdom House till Thomas Guillaume St. 
Barbe Baker och det blev snabbt Legionens nav, vilket 
väckte byinvånarnas ilska. Hyresvärden för det lokala 
värdshuset kallade legionärerna ”en skymf för vår by”, 
och i december gjorde tolv maskerade personer en räd 
mot huset under vilken Arthur Schneider kidnappades. 
Han återfanns senare bunden på Petsworths marknads-
plats, 4 kilometer därifrån. 

Utöver att fungera som boplats för Legionens med-
lemmar spelade Kingdom House en nyckelroll för Legi-
onens verksamhet. Utöver sovplatser bestod huset av ett 
kontor och en möteslokal. Trots att det ryktades om att 
möteslokalen var ett bönerum utsmyckat med altare och 
hakkorsfanor har jag inte funnit några empiriska belägg 
som styrker det påståendet. Arthur Schneider sade sig 
praktisera en ”praktisk kristendom”, med vilken han 
menade en kristendom som skulle uttryckas i handling 
och inte i stelbenta gudstjänster.

Den praktiska kristendomen gick igen i Legionens 
verksamhet åren efter kriget. James Larratt Battersby  

W. G. Barlow Foto: Wikimedia Commons
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var under de kommande åren produktiv i sitt skrivande 
och publicerade bland annat Calling 100,000 Christians 
(1946), Put not Your Trust in Riches (1946) och The 
Bishop Said Amen (1947), vars budskap kan samman-
fattas med vad han uttryckte i en eskatologiskt färgad 
insändare i tidningen Nelson Leader i december 1945. 
Utöver budskapet om att ”slutet är nära” föraktades de 
organiserade kyrkorna. Likt vad Arthur Schneider skrev 
till sina systrar i fängelset, menade Battersby att kyrkorna 
har ”förnekat Gud genom deras historiska avvisande av 
Budskapet och genom deras allians med Mammon”. 
Också Arthur Schneider skrev om Legionens teologi. 
Under pseudonymen Lawrence Cutter medverkade han 
år 1947 i tidskriften Kingdom Herald, för vilken Bat-
tersby tidigare varit redaktör. Där gav Schneider uttryck 
för Legionens nationalsocialistiska eskatologi genom 
att konstatera att ”Adolf Hitler är Kristus; kapitel 12 i 
Uppenbarelseboken är Tyskland; i kapitel 17 är Storbri-
tannien eller Britannia den babyloniska skökan”.

Legionens betoning på handling konkretiserades 
emellanåt ytterligare än att bara kretsa kring bokpro-
duktion. Några veckor innan Battersby publicerade 
nyss nämnda insändare begav han sig till London med 
avsikt att förklara Legionens teologi för det brittiska 
underhuset. Det framgår inte av det material jag haft till 
förfogande om han godkändes tillträde, men vid samma 
tillfälle frågade en reporter om han trodde på Hitlers 
död. Battersby gav då svaret: ”Hitler kan aldrig dö ef-
tersom Kristi ande är evig. Hos Hitler fanns Kristi ande. 
Hitler var Kristus som återvänt”. Påståendet är centralt 
för att förstå Legionens teologi under efterkrigstiden, 
eftersom det gör skillnad på Hitlers kropp och ande. 
Likt Jesus enligt traditionell kristen teologi inte dog i 
andlig bemärkelse vid korsfästelsen, menade Legionen 
att Hitler må ha dött en fysisk död i bunkern, men att 
hans ande fanns kvar, allestädes närvarande bland alla 
övertygade nationalsocialister.

RESAN TILL SYDAFRIKA  
OCH LEGIONENS UPPLÖSNING
Någon gång i början av 1949 begav sig James Larratt 
Battersby, Thomas Guillaume St. Barbe Baker med fa-
milj och Arthur Schneider till Sydafrika. Orsaken till 
resan är inte helt klar, men mycket tyder på att syftet 
var att bidra till att upprätta ett ”Hitler Memorial In-
stitute” i landet. Utöver det verkar de ha varit ute efter 
att bredda sitt internationella kontaktnät. I en rättslig 
vårdnadstvist med sin exfru några år senare, framhöll 
Battersby bland annat att han under resan varit i kon-
takt med ”Unionen för ariska mödrar [Union of Aryan 
Mothers], som har sitt huvudsäte i Sydafrika”.

Resan till Sydafrika verkar av någon anledning ha 
medfört att Legionens verksamhet avstannade och i prak-

tiken upphörde. Varför är svårt att säga; det är ett hål i 
materialet som framtida forskning får fylla i. Vad som kan 
konstateras är att den brittiska underrättelsetjänsten i juni 
1949 underrättade sydafrikanska myndigheter om deras 
resa. Det medförde att åtminstone Battersby efter sin 
hemkomst till Storbritannien (som föregicks av en kortare 
avkrok till Australien) förklarades som ”icke-önskvärd 
immigrant” och förbjöds återvända till Sydafrika.

När Battersby återvände till Storbritannien valde 
han att inte återvända till West Sussex. I stället valde 
han att slå sig ned i Southport, knappt tre mil norr om 
Liverpool där han hyrde ett rum. Där fortsatte han att 
på egen hand att praktisera Legionens Hitlercentrerade 
kristna teologi. I samband med en två minuters tystnad 
vid The Cenotaph i London 1952, ett minnesmärke över 
båda världskrigens stupade britter, bröt han tystnaden 
och utropade: ”Det här är dagen för den engelska do-
men. Jag talar sanning. Engelska barn måste räddas. Ha 
tro på Gud och den evige Kristus. Heil Hitler”. Sedan 
höjde han sin högra arm i en nazisalut.

1952 var också året då Battersby publicerade verket 
The Holy Book of Adolf Hitler, i vilket han summerade 
sin Hitlercentrerade teologi och vision för en framtida 
nationalsocialistisk stat. Även om verket inte skrevs 
förrän efter att Legionens verksamhet i praktiken hade 
stannat av, är tankegångarna inte bara snarlika de som 
framfördes i Arthur Schneiders brevkorrespondens – de 
är också mer utvecklade och preciserade. Att följa Bat-
tersbys logik i verket kan därför bidra till att klargöra 
vad det var för lära som Legionen faktiskt praktiserade. 

”ADOLF HITLERS HELIGA BOK”
En läsning av Battersbys The Holy Book of Adolf Hitler 
visar hur hans teologiska och ideologiska världsbild såg 
ut. Även om boken bara är knappt 100 sidor lång är den 
innehållsligt tät. Jag kommer därför bara kunna nämna 
några av de teman han tar upp mycket översiktligt.

Battersbys utgångspunkt var att ”sann religion” 
grundar sig på ras, vilket medför att bara de av arisk 
ras är förmögna att bekänna sig till och praktisera en 
sådan. Den ariska rasen i sin tur menade han härrör från 
den mytologiska civilisationen Atlantis, som de brittiska 
öarna en gång ska ha varit en del av. När sedan Atlantis 
försvann till följd av stigande havsnivåer ska Storbritan-
nien ha överlevt tillsammans med ariska civilisationer 
i Anatolien, varifrån arierna spred sig och upprättade 
storslagna kulturer i Grekland, Romarriket, Egypten 
och Kina. Genom Atlantismyten kunde Battersby hävda 
rasbaserat släktskap med civilisationer vars befolkning 
enligt 1800-talets indogermanska folkvandringsteorier 
var arier, utan att behöva härleda rasens påstådda ur-
sprung till Indien. I stället kunde han vidhålla att brit-
terna ingick i de ursprungliga ariska folken. 
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tidigare publicerat sig i Chaos – Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 
och i den internationellt erkända tidskriften Politics, Religion & Ideology. I hans avhand-
lingsprojekt undersöks kristen nationalsocialism i Sverige 1925–45, med betoning på 
rasorienterad (”arisk”) kristendom, antisemitism och svensk-kristna kontaktnät med 
nazityska teologer.

I enlighet med traditionell nationalsocialistisk historie-
skrivning hävdade Battersby att hela mänsklighetens 
historia har kantats av konflikter mellan arier och judar 
om världsherravälde. Han menade att det var anled-
ningen till att Gud sände Adolf Hitler, som genom sin 
”rassjäl” (race-soul) skulle väcka arierna till att delta i 
en slutgiltig strid och genom seger nå frälsning. 

Battersby skilde på ras och nation. ”Tysk” var till 
skillnad från ”brittisk” för honom en rasbeteckning. 
Att vara ”tysk” och ”arier” var därför två uttryck för 
samma sak. Det innebar för Battersby att arier oavsett  
nationstillhörighet är ”en helig eller hel människa – ett 
i ande, sinne och kropp med Herrarnas Herre, Adolf 
Hitler. Ren nationalitet är mindre viktigt; Ras och 
Ande är allt”. Battersby kunde därför säga sig vara 
engelsman till födseln men av tyskt/ariskt blod ”på 
samma sätt som den österrikiskt födde Hitler var av 
tyskt blod”.

Eftersom Battersby ansåg ras stå över nationell 
identitet, betyder det med hans ögon att Hitlerregimen 
inte bara stred för Tyskland – den stred för hela den 
ariska rasen med stöd av Gud. Han beskrev national-
socialismen som ”Guds ande i aktion” och Hitler som 
en man med ”gudomligt uppdrag” och som ”Guds 
utvalde världsledare”. Sådan germansk tro, menade 
han, ”kan inte kallas kristen i accepterad bemärkelse; 
men den är sannerligen kristen i verklig bemärkelse”. 
Att han skilde mellan ”accepterad” och ”verklig” kris-
tendom bottnade i vad Legionen propagerat genom 
nästan hela 1940-talet, nämligen att de traditionella 
kyrkorna ”har tjänat juden och hans pengagud i stäl-
let för den sanna kristenhetens evige Gud”. Battersby 
ansåg att en judiskt influerad kristendom hade per-
verterat religionen och bland annat medfört att Jesus 
felaktigt antogs ha varit jude.

En nyckelhändelse för kristendomens återgång till 
dess ”sanna” bana var enligt Battersby den protestan-
tiska reformationen. Martin Luthers inträde på den 
teologiska arenan ansåg han bidrog till att bereda den 
germanska själens väg mot frihet. Utvecklingen me-
nade han nådde sin kulmen med nationalsocialismens 
maktövertagande 1933, och Battersby påstod att Hit-
lerregimens anspråk på att inrätta ett Tausendjähriges 
Reich innebar att Tyskland var utvalt av Gud att skapa 
ett Guds rike på jorden. I likhet med vad Legionen 
tidigare profeterat hävdade han att en sådan eskatolo-
gisk tolkning av händelseförloppen i Tyskland mellan 
1933 och 1945 var en försmak på vad som väntar den 
ariska rasens förkämpar när den ”judiska” kapitalismen 
har besegrats. I ett längre citat statuerade han att den 
kristna Bibeln ”har förebådat Domedagen och världens 
slut. Det har aldrig betytt slutet för allt och alla. Det är 
snarare mammoncivilisationen, baserad på Guld eller 

Internationell Judisk Kapitalism, som skall falla och 
Guds dom kommer vändas mot den falska religionens 
och de kapitalistiska sociala organisationernas citadel-
ler. Uppenbarelseboken 17 och 18 i den kristna Bibeln 
beskriver utgången i detalj. Det är sannerligen Dome-
dagen, och Kristi ande, den Evige Anden som visades 
världen i Adolf Hitler, kommer ställa alla nationer inför 
Domedagens tron”. 

Hur ska då detta tusenårsrike se ut enligt Battersby 
när väl den ”judiska kapitalismen” har besegrats? 
Först och främst ska nationsstater ersättas av homo-
gena rasstater och Förenta Nationerna ska upplösas 
och ersättas av ett ”World Union of Nations” baserat 
på vad han kallade för ariska och socialistiska prin-
ciper. Denna union ska bestå av nio makter (powers) 
som representerar varsin kontinent. Alla makter, som 
ska företräda en egen regionalt förankrad form av 
nationalsocialism, ska representeras av en man. Dessa 
nio män ska sedan välja ut en som ska agera som 
världsledare. Han ska i sin tur vara av arisk ras och 
betraktad som utvald av Gud. I ”Hitlers anda” ska 
han styra världen. 

Battersbys nationalsocialism lade stort fokus på suf-
fixet socialism. Den nya världsordningen ska innebära 
kapitalismens slut och ersättas av ”sann frihet” som en-
dast kan uppnås på rasmässigt homogena och politisk-
ekonomiskt socialistiska grunder. Nationalsocialismens 
utgångspunkt menade han är folket, inte staten, och 
Battersby hävdade att endast ett socialistiskt ekono-
miskt system som avskaffar privat ägande och baseras 
på principen ”utjämning av produktion och konsum-
tion där ens enda inkomst intjänas genom arbete” kan 
uppfylla detta anspråk. 

Utöver den socialistiska grundsynen ska de nyinrät-
tade ”rasstaterna” värna jordbruket och betrakta det 
som den ariska statens grundsten. Därtill ska ungdo-
men utbildas till att vörda Hitlers ande och bevara ras-
gemenskapen på andliga, mentala och fysiska grunder. 
Rasstaterna ska också bryta med några av de normer 
som anses ha inpräntats under den ”judiska” kapitalis-
men. Några av dessa är att demokrati som begrepp och 
system ska omstöpas till att syfta till ”folkgemenskap”, 
vilket Battersby påstod var begreppets ursprungliga 
betydelse, och att äktenskapet och monogama förhål-
landen ska upplösas. Det enda väsentliga att beakta 
kring reproduktion var enligt Battersby att hålla sig 
till sin egen ras, alltså att bara avla renrasiga ariska 
barn. Att upplösa fortplantningens bundenhet till mo-
nogama äktenskap ansåg han vara en central del av 
de framtida rasstaterna övergripande mål: att forma 
nationalsocialistiska män och kvinnor som vördar 
Hitler som världens frälsare.

LEGIONENS DÖD
Legion of Christian Reformers överlevde inte sina kon-
stituerande medlemmar. Mycket tyder på att den som 
organiserad verksamhet inte heller överlevde 1940-talet. 
Syskonen Schneider och Angela Lincoln har jag inte hit-
tat i några arkivhandlingar efter Sydafrikaresan 1949, 
W. G. Barlow avled i augusti 1954 och Thomas Guil-
laume St. Barbe Baker, som förvisso förblev övertygad 
nationalsocialist fram till sin död 1966, verkar ha dragit 
sig tillbaka från den politiska arenan efter resan till 
Sydafrika. Kingdom House, som i dag är ett oansenligt 
familjehus på den engelska landsbygden, såldes troligen 
i samband med samma resa. 

James Larratt Battersby gick samma öde till mötes 
som Legionen. 1955 tog han sitt liv genom att dränka 
sig i floden Mersey. Han lämnade efter sig ett dödsbrev 
som han skickade till en lokal journalist i vilket han ska 

ha skrivit: ”Mitt arbete här är utfört. Jag följer Führern 
till ära och evighet. Genom de ariska martyrernas upp-
offringar är vår världsseger säkrad. Heil Hitler”. 

Legionens död till trots innebär inte att den sak-
nar betydelse för religionsvetenskapligt inriktad fas-
cismforskning. Tvärtom. Några av Legionens framträ-
dande medlemmar lyfts i skrivande stund fortfarande 
fram inom den brittiska nationalsocialismen. Det na-
tionalsocialistiska forumet National Vanguard och det 
identitära bokförlaget Steven Books har publicerat var-
sin hagiografi över James Larratt Battersby, och så sent 
som i september 2019 återgavs Legionens verksamhet 
i inlägget ”James Larratt Battersby and the Apostles of 
Hitler” på den radikalnationalistiska bloggen British 
Guardian. Idén om att nationalsocialister är innehavare 
av Hitlers eller för del delen Kristi ande lever vidare. ¢
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Det finns en utbredd föreställning om att vissa sorters religion utesluter samhällsintresse och politiskt 
engagemang. En sådan kritik riktas ofta mot olika fenomen som brukar betecknas som ”mystik” och mot 
esoteriska rörelser. Den som vänder sig inåt kan inte samtidigt vända sig utåt, så verkar den inre logiken 
i sådan kritik se ut: ett alltför starkt intresse för det egna jaget utesluter ett intresse för kollektivet. Det är 
emellertid lätt att hitta exempel som talar emot denna föreställning och som nyanserar berättelsen om den roll 
religionen har spelat i vår moderna historia. Ett sådant exempel är delar av den teosofiska rörelsens politiska 
engagemang under det tidiga 1900-talet.

Teosofin är en ny religiös rörelse som grundades i 
New York 1875, och som snabbt etablerade sig 
internationellt under 1800-talets slut. Rörelsen 

bygger i hög grad på äldre europeisk esoterism, men 
menade sig också representera en indisk visdomstra-
dition som i rörelsens skrifter ofta förknippades med 
buddhismen. Teosofin såg sig själv i mångt och mycket 
som en reaktion på vad teosoferna upplevde som det 
moderna samhällets tilltagande materialism. Den mate-
rialistisk samhällsutveckling som teosoferna och andra 
esoteriska rörelser runt det förra sekelskiftet tyckte sig 
se, kan inte enbart reduceras till en upplevelse av att 
religionen tycktes spela en alltmer tillbakadragen roll i 
det moderna samhället. Materialismen kopplades också 
samman med kulturella och livsstilsrelaterade frågor, 
med alkoholkonsumtion och köttätande, likaväl som 
med konstnärliga strömningar som naturalismen. Teo-
soferna försökte främst bekämpa denna materialism 
genom att predika vad de uppfattade som uråldrig vis-
dom, samtidigt som de betonade vikten av den enskilda 
människans personliga erfarenhet av det gudomliga. 
Europas fascination för yoga har sin början i detta kul-
turella klimat. Samma inställning gav också upphov till 
ett starkt intresse för de dolda krafter man förmodade 
slumrade i det mänskliga medvetandets djup. Att dessa 
snart skulle avslöjas av den framväxande psykologiska 

forskningen var en vanlig tanke bland tidens esoteriska 
tänkare, men också bland en del av dess psykologer. 
Teosofernas kamp för en andlig väckelse fick emellertid 
också oväntade politiska uttryck.

Ett av de sätt på vilket teosoferna, eller åtminstone 
en strömning inom den teosofiska rörelsen, försökte 
bekämpa den materialistiska samhällsutvecklingen 
hade att göra med det tidiga 1900-talets könspolitik. 
Eftersom kvinnor uppfattades som mer andliga enligt 
periodens könsroller borde – enligt den teosofiska lo-
giken – en överföring av politisk och kulturell makt 
till kvinnorna medföra ett förandligande av samhället. 
Även om rörelsen var splittrad på denna punkt, vet vi att 
en falang av teosofin engagerade sig starkt i det tidiga 
1900-talets rösträttsrörelse. Historiker som Joy Dixon 
har visat att teosofer var starkt överrepresenterade 
bland de brittiska suffragetterna, där rörelsen utgjorde 
något av en modeströmning. Flera av dessa teosofiska 
representanter för den tidiga kvinnorörelsen anförde 
också teosofiska argument för kvinnlig rösträtt. Vissa 
gick till och med så långt att de övervägde att använda 
mentala krafter för att påverka det brittiska parlamentet 
genom tankeöverföring, en strategi som förespråkades 
av en viss Mrs Roy-Rothwell i en insändare till den 
teosofiska tidskriften The Theosophist.

De flesta exempel vi har på teosofins politiska enga-
gemang på detta område kommer från Storbritannien, 
men även i Sverige finns exempel. Ett sådant är Kata 
Dalström, ett intressant möte mellan svensk arbetar-
rörelse och det förra sekelskiftets esoterism.

Likt många av de teosofiska suffragetterna kom Kata 
Dalström, född Anna Maria Catharina Carlberg (1858–
1923), från en bättre bemedlad borglig bakgrund. Tidigt 
utvecklade hon emellertid ett starkt samhällsengage-
mang som under 1800-talets senare del blev alltmer 
radikalt. Hon rörde sig ursprungligen i kretsen kring 
Fredrika Bremer-förbundet och senare delen av 1800-ta-
lets liberala kvinnorörelse. Så småningom tog hon emel-
lertid avstånd från vad hon uppfattade som ett alltför 
starkt fokus på välgörenhet och gick med i det tidiga 
socialdemokratiska partiet. Hon blev snart en av dem 
som rörde sig i arbetarrörelsens absoluta centrum. Hon 
brevväxlade med Hjalmar Branting (1860–1925), brå-
kade med Hinke Bergegren (1861–1936) och umgicks 
med Fredrik Sterky (1860–1900) och riksdagsledamo-
ten och författaren Fredrik Ström (1880–1948). Hon 
bevistade långa nattliga möten på Social-Demokratens 
redaktion och begav sig på agitationsresor i större delen 
av landet. Hon blev en av partiets mest uppskattade 
talare och uppfattades som en veteran och föregångare 
av den yngre generation som trädde in i rörelsen i början 
av 1900-talet. Den unge talaren och amerikaresenären 
Einar ”Texas” Ljungberg (1880–1974) kallade henne 
”morsan” i sina brev. Relationen till partiet skar sig 
emellertid så småningom, och i början av tjugotalet 
gjorde hon vänstersorti till det nybildade Sveriges kom-
munistiska parti, där hennes religiösa idéer lär ha bidra-
git till konflikten mellan den svenska kommunismen 
och Komintern.

Ett av de politiska områden inom vilket Dalström en-
gagerade sig, rörde frågan om kvinnlig rösträtt. Redan 
i slutet av 1800-talet hade hon anslutit sig till Stock-
holms allmänna kvinnoklubb som tillhörde den bredare 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Hon 
argumenterade för frågan i ett otal politiska tal och 
broschyrer under decennier. På detta område är hon 
en svensk motsvarighet till teosofiska suffragetter som 
Charlotte Despard. Till skillnad från Despard och andra 
brittiska teosofer rörde sig Dalström emellertid nära 
det som skulle komma att bli den politiska maktens 
toppskikt. I den socialdemokratiska tidningen Fram går 
det till exempel att hitta en artikel där Dalström höjs till 
skyarna av en imponerad Per-Albin Hansson.

Det politiska engagemanget utgör alltså bara en sida 
av Dalström. Hon odlade också ett starkt intresse 

för religiösa frågor. Hennes tidigaste publikationer 
rör nordiska och grekiska gudasagor. Hon författade 
också flera kritiska verk riktade mot sin tids kristendom. 
Bland annat Skolan och prästväldet (1907) samt Kan 
en kristen vara socialdemokrat? (1907). Hennes brev 
och publikationer visar också ett ihållande och intensivt 
intresse för den teosofiska rörelsen.

Den svenska nationella avdelningen av det Teosofiska 
samfundet grundades 1889. Det Teosofiska samfundet 
i Sverige var tidigt en av det internationella samfundets 
mest aktiva nationella avdelningar, och lokalavdelningar 
etablerades i ett tiotal svenska städer. Förutom i Stock-
holm och Göteborg förekom avdelningar i mindre städer 
som Lund och Helsingborg. Ofta ordnade de lokala teo-
soferna återkommande öppna föredrag och drev i vissa 
fall teosofiska bibliotek som lånade ut teosofisk litteratur 
till allmänheten. På nationell nivå publicerade rörelsen 
ett flertal tidskrifter, ordnade återkommande föredrag 
samt organiserade internationella besök och konferenser. 
Aktiviteten förblev hög även in på 1900-talet, då rörelsen 
splittrats i konkurrerande falanger. Svensk teosofi fick ett 
stort genomslag i sin tids kulturella och vetenskapliga 
liv, i relation till såväl litteratur och måleri, som den 
framväxande akademiska psykologin. Kulturpersonlig-
heter som Ellen Key och Selma Lagerlöf uttryckte ett 
intresse för rörelsen. Teosofin hade starka kopplingar 
till kungahuset och den svenska adeln. 

Flera av de ledande medlemmarna var adliga. Oscar II 
lär ha varit sympatiskt inställd och grevinnan Constance 
Wachtmeister (1838–1910) var en nyckelfigur i svensk 
teosofi och en nära vän till Helena Blavatsky, rörelsens 
viktigaste ledargestalt. Teosofin hade emellertid också 
nära band till de framväxande folkrörelserna. Dalströms 
teosofiska engagemang är ett tydligt exempel på detta. 
Bland hennes kvarlämnade papper finns tidskrifter och 
andra publikationer som tyder på ett långvarigt intresse 
för teosofin. Vi vet inte riktigt när hon fick upp ögonen 
för rörelsen, men Fredrik Ström spekulerar i att hon kan 
ha introducerats till den redan av sin mor. Den främsta 
källan till hennes åsikter i ämnet är en serie föredrag 
som publicerades under titeln Brahmaismen, budd-
hismen och teosofin: Tre föreläsningar under vintern 
1922 (1923). Här möter oss en teosofi som till största 
del överensstämmer med de läror som spreds av den 
teosofiska rörelsen internationellt. Dalström betonar att 
teosofin är ett modernt uttryck för en uråldrig esoterisk 
lära som i stort sammanfaller med kärnbudskapet i ur-
kristendomen såväl som i buddhismen. I ”västerlandet” 
har emellertid denna lära trängts undan, till stor del på 
grund av den kristna kyrkan. Förföljelsen av esoterismen 
har stympat den europeiska kulturen och bidragit till  
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Teosofi och buddhism 
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problem som idag hotar det moderna samhället. Bland 
dessa problem finns konflikten mellan religionen och 
vetenskapen, men också klassamhället, som understötts 
av det dogmatiska prästvälde som ersatt och förvridit 
urkyrkans ursprungliga socialism. Botemedlet finns i det 
som överlevt av den europeiska esoteriska traditionen, 
såväl som av buddhismen.

En av de religionshistoriskt mest betydelsefulla aspek-
terna av Dalströms religiösa tankevärld var hennes 
inställning till buddhismen. Hon nämns ibland som 
Sveriges första buddhist i översikter över buddhismens 
historia i Sverige. Religiös tillhörighet är emellertid en 
komplicerad fråga. Syftar vi på självidentifikation eller 
medlemskap i något samfund? Ett försanthållande av 
vissa läror? Ett visst praktiskt utövande? Måste tillhö-
righeten vara exklusiv? Innerlig? Långvarig? När det 
gäller Dalström bör vi sannolikt räkna med att hennes 
religiösa sympatier varierade något över tid och san-
nolikt omfamnade mer än en religion. 1907 ska hon till 
exempel i ett brev ha gett uttryck för en önskan om att 
börja predika ”det sanna kristna budskapet”. Att Dal-
ström identifierade sig som buddhist är dock tydligt. Det 
finns exempel på detta i hennes brev, och nära vänner till 
henne uppfattade henne som sådan. Fredrik Ström, som 
var en nära vän och korresponderade med henne under 
många år, skriver i sin biografi, Kata Dalströms liv, öden 
och äventyr i kampen mot herremakten (1930), att hon 
kallade sig själv buddhist, inte teosof. En mer intressant 
fråga är vad buddhismen egentligen innebar för henne. 

Under 1900-talets början fanns det ingen buddhistisk 
rörelse i Sverige och inget socialt sammanhang där reli-
gionen kunde utövas. Katarina Plank, som har studerat 
buddhismens svenska historia, har visat att buddhismen 
som organiserad rörelse inte etablerades i Sverige förrän 
på femtiotalet. Det var först under denna tid som det 
fanns företrädare för buddhismen i Sverige som hade 
genomgått någon form av träning eller rituell ordination 
i buddhistiska organisationer i Asien. Bland dessa fin-
ner vi Ingrid Wagner (1910–2001), som brukar räknas 
som Sveriges första buddhistiska nunna, och den fransk-
födde munken Marcel Sirander (1912–1983), som var 
verksam i Göteborgsområdet. Mycket av det intresse 
för buddhismen som uppstod i Sverige före femtiotalet 
växte fram just i relation till teosofin och bar inte sällan 
tydliga spår av denna rörelses tankevärld. Ström menar 
också att Dalström sökt sig till buddhismen via teoso-
fin, och i sina publicerade skrifter redogör hon också 
för en buddhism som är tydligt färgad av teosofiska 
föreställningar. Hennes buddhism saknar visserligen inte 
helt igenkännbara buddhistiska drag. Dalström refere-
rar till texter från Tripitaka och till tron på karma.  
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sin navel stirrande, tankfull Buddha”. Istället var hon 
stridbar, full av energi och lidelse. I sina föredrag näm-
ner visserligen Dalström att yoga och kontemplation 
är en betydelsefull del av buddhismen, men det finns 
inga antydningar om att detta var något som hon själv 
ägnade sig åt.

Dalströms tro på religionen som strävan efter en för-
bättrad jordisk tillvaro innebar emellertid inte att hon 
tog avstånd från föreställningar som åtminstone av an-
dra kunde uppfattas som övernaturliga. I hennes brev 
och skrifter förekommer en mängd mindre exempel på 
hur religiösa föreställningar kunde understödja politiska 
argument och tvärtom. Flera av dessa föreställningar 
är av en karaktär som säkert kunde väcka hennes mer 
ateistiska meningsfränders irritation. Dessa framstår inte 
sällan som humoristiska och var ofta säkert också fram-
föda i skämtsam ton. Den allmänna tendensen är dock 
utan tvekan allvarlig. Dalström utvecklade till exempel 
tidigt ett (sannolikt teoretiskt) intresse för vad som under 
denna period började bli känt som astralprojektion, det 
vill säga tron att medvetandet kan färdas utanför den 
fysiska kroppen. I ett brev till Ström skämtar hon om att 
hon önskar att hon ägde flera parallella astralkroppar så 
att hon hade kunnat hålla tal på flera platser samtidigt. 
Intresset för astralkroppar återkommer i hennes före-
läsningar där de presenteras som en viktig del av den 
teosofiska läran och en av den ”psykiska forskningens” 

upptäckter. Här får läran om astralkropparna tjäna såväl 
som argument mot dödsstraffet som för nykterheten. I 
det första fallet menar Dalström att ”en desinkarnerad 
förbrytare är oändligt farligare än en levande”. I samma 
text ser man också föreställningen om att astralkrop-
parna träder i nykterhetens tjänst. Här varnar Kata för 
det sorgliga öde som väntar drinkaren i livet efter detta. 
De kommer som ”desinkarnerade jag” att fortsätta dras 
till ”krogar och bordeller och andra ruskiga platser”. 
Det är därför känsliga personer känner ett obehag när 
de kommer i närheten av sådana platser. 

Historien om Kata Dalström visar att teosofin – trots 
att den var en numerärt liten rörelse – kunde engagera 
människor som befann sig i samhällsutvecklingens 
centrum. Även om rörelsen lyfte fram betydelsen av 
inre tillstånd och förment hemlig visdom, var teosofin 
också en rörelse som ville omdana samhället. En sådan 
impuls finns i den teosofiska världsbilden. Alla teosofer 
tog naturligtvis inte fasta på den, och alla som gjorde 
det, drog naturligtvis inte samma politiska slutsatser. 
Svensk teosofi rymde även personer som officeren och 
författaren Oscar Ljungström, författare till skriften 
Motrevolution: Socialismens nedkämpande (1917). På 
något sätt var de emellertid alla med och påverkade 
sin samtid, och om vi glömmer bort dem kommer vi 
att bli lite sämre på att förstå det samhälle de var med 
om att skapa. ¢

Just läran om karma är något som hon återkommande 
betonar. I denna såg hon ett mer rättvist sätt att se på 
världen än kristendomens föreställningar om synden 
och nåden. Men hennes buddhism har också inslag som 
är tydligt teosofiska. Till dessa hör tron på en andlig evo-
lution och en tendens att se religiösa figurer utan någon 
som helst koppling till buddhismen, bland annat Jesus 
och Konfucius, som bodhisattvor. Det finns också en 
tydlig tendens hos Dalström att låta buddhismen smälta 
samman med hinduismen, och återkommande använder 
hon begreppet brahmaismen-buddhismen när hon syf-
tar på vad hon uppfattar som en allmän indisk religiös 
världsbild. På dessa punkter finns det tydliga inslag av 
orientalistiska tankemönster i hennes bild av en relativt 
homogen indisk andlighet ställd mot en västerländsk 
materialism. Det är emellertid svårt att förebrå henne 
för att inte ha kunnat bryta med vad som fortfarande i 
hennes samtid var inflytelserika tankemönster.

Oberoende av hur Dalströms religiösa tillhörighet ska 
kategoriseras är det tydligt att för henne var religionen 
starkt sammanbunden med det politiska engagemanget. 
Till att börja med går det inte att bortse från att hon le-
tade efter ett alternativ till sin tids kristendom. Dalström 
ägnade en inte obetydlig del av sitt författarskap åt en 
politisk kritik av något hon kallade ”dogmkyrkan”. Hon 
menade att även om Jesus ursprungliga lära var värd 
beundran utvecklades den kristna kyrkan tidigt 
i en destruktiv riktning. Enligt henne har kris-
tendomen historiskt sett varit intolerant och 
fientlig mot fritt tänkande. Den har under-
byggt hierarkier och har gjort människorna 
till ”ömkliga, krypande trälar” som tigger 
om en utifrån kommande nåd istället för 
att arbeta för det gemensamma bästa. Sin 
gud har kristendomen gjort ”grym, 
hämndgirig, intolerant och blodtör-
stig”. I sin kritik av kristendomen 
var Dalström långt ifrån unik i de 
politiska sammanhang inom vilka 
hon rörde sig. Inom den svenska 
arbetarrörelsen uppfattade många 
vad man skulle kunna kalla real-
kristendomen som ett hinder på 
vägen mot den typ av samhälle 
man ville skapa. Betydan-
de skillnader fanns 
emellertid i synen på 
hur detta hinder 
mest strategiskt 
borde behand-
las. Medan vissa 
sökte en konflikt 

med kyrkan ansåg andra att om man löste viktiga sociala 
frågor först skulle religionens makt minska av sig själv. 
Kritiken mot kristendomen var dock hätsk inom delar 
av den svenska vänstern och bland radikala liberaler 
runt sekelskiftet och under 1900-talets början. Både 
Hjalmar Branting och Axel Danielsson, grundaren av 
Arbetet, dömdes till fängelse för att ha publicerat re-
ligionskritiska texter. Samma öde drabbade liberalen 
Knut Wicksell för pamfletten Tronen, altaret, svärdet 
och pänningpåsen, som bland annat argumenterade för 
kyrkans skiljande från staten. Det är också delvis mot 
denna bakgrund som man bör förstå den användning 
av satanisk symbolik som existerade i delar av arbe-
tarrörelsen. Denna framträder till exempel i namnvalet 
på publikationen Lucifer: Ljusbringaren (1891–1895), 
som var kopplad till den svenska arbetarrörelsen och 
publicerade texter av bland annat Branting och den 
ovan nämnde Danielsson. Och av Kata Dalström själv. 
I ett nummer av tidskriften hyllas Lucifer (djävulen, inte 
tidskriften) med en vers av signaturen Spartacus (Carl 
Natanael Carleson) som bland annat innehåller orden 
”Så gick du bort, bort till ditt sköna värf / Att bringa 
trälar ljus och plågarne förderf”. Ett annat nummer 
innehöll en plansch med en bild av August Palm.

Det är tveklöst i kontrast till den negativa bild av 
kristendomen som odlades i sådana sammanhang som 
man ska se Dalströms vilja att söka sig till en annan 

religion. För Dalström var buddhismen en källa 
till nödvändiga dygder som ansvarstagande och 
sann medkänsla med alla varelser. Hon ansåg att 
Buddha uppmanat till vad hon kallar ett aktivt 
arbete i mänsklighetens tjänst. I Kata Dalströms 
liv, öden och äventyr beskriver Ström hennes 

religiösa vision på följande sätt: ”Målet är att 
höja den jordiska tillvaron till allt högre 

förnuft, humanitet, idealitet genom att 
besegra och tämja djuret i människan. 
En evolutionsprocess ... leder slutligen 
till ett nytt naturrike, ’ett himmelrike 
på jorden’ [...] Människan måste lita 
på egen kraft och rikta sina böner 
till sitt eget bättre jag, ej till en Gud 
utom människan. Hon måste bli sin 
egen frälsare” (313f). Ström kän-

ner sig också manad att 
försäkra att Dalströms 
buddhism inte inne-

bar någon passivi-
tet eller självupp-
tagenhet. Hon var 
långt ifrån någon 
eremit eller ”på 
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Under första världskriget (1914–1918) blev 
mellan 8 och 9 miljoner män krigsfångar och 
internerade i ofta enkla, ohygieniska och epi-

demihärjade läger. Medan hundraårsminnet av världs-
kriget har väckt stor internationell uppmärksamhet de 
senaste åren har Sveriges och kungahusets hjälpinsatser 
för krigsfångar varit relativt osynliga i minneskavalka-
derna. Ett undantag är Per Allan Olssons bok Krigets 
fångar och änglar utgiven år 2018, och några artiklar 
som behandlar Röda korsets hjälpverksamhet bland 
krigsfångar i Ryssland med pionjärdelegaterna Elsa 
Brändström och Anna Linder i spetsen. Mindre känt är 
det omfattande hjälparbete som kronprinsessan Mar-
gareta genomförde genom ett nära samarbete med den 
amerikanska grenen av Kristliga Föreningen av Unga 
Män (KFUM). Prinsessan Margareta var barnbarn till 
drottning Victoria av Storbritannien, som styrde Indien 
under större delen av 1800-talet. Bland hennes kusiner 
fanns både kung George V och kejsare Vilhelm II, som på 
motsatta sidor lotsade imperierna genom det blodiga kri-
get. Kronprinsessan Margareta kom till Sverige år 1905, 
efter att ha ingått äktenskap med kronprins Gustaf VI 
Adolf. De fick tillsammans fem barn, och när kronprin-
sessan väntade det sjätte år 1920 avled hon endast 38 

år gammal. Deras äldsta barn, arvprins Gustav Adolf, 
blev far till vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf, och 
deras dotter Ingrid blev drottning av Danmark och mor 
till nuvarande drottning Margarete II av Danmark. I en 
nyutgiven bok med titeln Hon kallades Daisy skildrar 
prinsessan Christina Fru Magnusson sin farmors liv och 
nämner hjälparbetet som gjorde kronprinsessan folkkär. 

En dokumentsamling i Bernadottebiblioteket vittnar 
om att kronprinsessan Margareta tog personligt initia-
tiv till att sända så kallade ”kärleksgåvor” till brittiska 
soldater i tysk fångenskap och senare, tillsammans med 
KFUM, utvecklade en omfattande fadderverksamhet 
för fångar av skilda nationaliteter och på olika sidor 
av striden. Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv är 
samlingen intressant, eftersom den visar hur basala 
förnödenheter till krigets mest utsatta besjälades med 
religiösa budskap. Från ett militärhistoriskt perspektiv 
är samlingen värdefull eftersom den innehåller tusentals 
svarsbrev och kort i original från fångar som hade fått 
gåvor. Med tanke på att hjälparbetet var riktat till män 
som saknade stöd från sina familjer eller hemländer, 
så delger materialet även röster från de mest utsatta – 
soldater från kolonier, inklusive de indiska som stred på 
den brittiska sidan under kriget.

INDISKA RÖSTER 
FRÅN FÖRSTA 
VÄRLDSKRIGET 
I KUNGAFAMILJENS 
ARKIV: 
kronprinsessan Margaretas förmedling 
av ”kärleksgåvor” till krigsfångar 

TEXT: KRISTINA MYRVOLD / FOTO: KRISTINA MYRVOLD, WIKICOMMONS

KRONPRINSESSANS FÖRMEDLING
Genom att Sverige förklarade neutralitet i kriget fick 
svenska hjälporganisationer en betydelsefull funktion 
för olika typer av hjälparbete för krigsfångar. I juni 1915 
skapade svenska Röda korset en hjälpkommitté under 
protektorat av prins Carl, hertig av Västergötland, som 
också var ordförande för organisationens överstyrelse. 
Syftet var främst att förmedla sändningar av så kallade 
”kärleksgåvor”, paket med förnödenheter, till krigs-
fångar i Ryssland, Tyskland och Österrike. Deras famil-
jer, som levde i krigförande länder, fick hjälp att komma 
i kontakt med sina anhöriga i fångenskap och kunde 
via den svenska kommittén skicka mat och klädpaket. 
En omfattande transitering av gåvor till tyska fångar i 
Sibirien påbörjades i oktober 1915. Paketen skickades 
från familjer och välgörenhetsorganisationer i fångarnas 
hemländer med tåg och båt till Sverige, lastades om, och 
sändes sedan vidare som ”kärleksgåvor” från ett neu-
tralt land via sjöleder och med specialinsatta tågvagnar. 
Bara under november månad samma år expedierades 
över 200 000 paket mellan Ryssland och Tyskland med 
olika livsförnödenheter. Svenska Röda korset ansvarade 
även för ett utbyte av mer än 60 000 sårade och sjuka 
krigsfångar mellan Ryssland och centralmakterna. 

Kronprinsessan Margareta hade omfattande militära 
och diplomatiska kontakter och fick därför en viktig roll 
i det internationella hjälparbetet. Hon hade växt upp i 
ett viktorianskt England, där filantropi spelade en av-
görande roll för att upprätthålla sociala maktstrukturer 
och samhällsprestige. När kriget bröt ut blev hon snart 
kontaktad av brittiska familjer som behövde hennes 
hjälp att spåra saknade soldater och officerare. Tidigt 
började hon arbeta för krigsfångarnas välbefinnande ge-
nom att skicka psalmböcker och andra gåvor till tyska 
läger där brittiska soldater satt internerade. En mer 
organiserad verksamhet utvecklades sommaren 1915, 
efter att amerikanen Archibald Clinton Harte besökt 
Sverige. Harte var en av YMCA:s så kallade ”krigsam-
bassadörer”, som förhandlade med krigsmakterna om 
välgörenhet för krigsfångar. USA förde neutralitetspo-
litik under den första delen av kriget, och Harte kunde 
därför besöka fångläger i Tyskland och Ryssland för 
att undersöka möjligheterna för olika hjälpinsatser och 
rekreationsprogram i amerikansk regi. Kronprinsessan 
Margareta blev intresserad av arbetet och satte sig i 
kontakt med Conrad Hoffmann, en amerikansk missio-
när som då var senior sekreterare för KFUM:s bistånd 
för krigsfångar i Tyskland och samordnare för olika  

Kronprinsessan Margareta 
Källa: Wikimedia.
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insatser tillsammans med Röda korset och andra orga-
nisationer. Hoffmann besökte regelbundet fånglägren 
som en neutral representant och kunde skapa listor 
med namn på de män som var i akut behov av hjälp, 
framför allt de som saknade anförvanter, var fattiga, 
och utan stöd från hemländerna. Brevkorrespondensen 
som utvecklades mellan kronprinsessan Margareta och 
Hoffmann vittnar om ett aktivt arbete och samarbete, 
som under två år även utvecklades till vänskap. Det är 
uppenbart att Hoffmann vid flera tillfällen under kriget 
besökte det kungliga slottet i Stockholm och kronprins-
parets sommarslott Sofiero i Helsingborg. 

Under hösten 2015 började kronprinsessan Marga-
reta samla in och sända kärleksgåvor till de mest utsatta 
i fångläger i Tyskland, Österrike och Ryssland. För att 
få arbetet att fungera samlade hon en grupp kvinnor 
till sina medhjälpare för att sköta det praktiska arbetet, 
däribland amerikanskfödda Elisabeth (Bessie) Laurin, 
gift med förläggaren Thorsten Laurin på Norstedt & 
Söner, och brittiska Magdalen Clive, fru till förste se-
kreteraren på den brittiska legionen i Stockholm, Robert 
Henry Clive. Eftersom paketen kunde innehålla varor 
som omfattades av exportförbud krävdes speciella till-
stånd för varje sändning. Vissa artiklar som skjortor, 
cigaretter och torkad frukt kunde enkelt föras ut ur 
landet, men matvaror som kondenserad mjölk, ost och 
konserverat kött var reglerade med utförselförbud. 
Margareta utverkade exporttillstånd för en rad artiklar 
genom kronprinsens hovmarskalksämbete och ordnade 
så att samtliga paket lämnades först på slottet där de 
sorterades och fick adresskort och tulldeklaration. 
Medlemmar från KFUM i Stockholm bistod arbetet och 
hovmarskalksämbetet ombesörjde själva avsändandet. 
Runt nyårshelgen 1915 skickades de första paketen och 
fjorton dagar senare gick en andra sändning med 400 
paket. Snart etablerades en rutin att skicka mellan 500 
och 600 ”kärleksgåvor” en till två gånger i månader 
direkt från slottet. Krigsfångar i Tyskland och Österrike 
fick personligt adresserade paket med posten, medan 
gåvorna till fångar i ryska läger skickades via Röda 
korsets delegater. 

FADDERVERKSAMHET
För att motivera gåvogivandet, och samtidigt anpassa 
det efter krigsfångarnas enskilda behov, organiserade 
flera välgörenhetsorganisationer hjälparbetet likt en 
fadderverksamhet. Genom att ”adoptera” fångar 
kunde gåvogivarna etablera sociala relationer med de 
internerade männen och utbyta personligt ställda brev. 
Kronprinsessans verksamhet följde en liknande modell 
med betoning på den moderliga omtanken. I början 
agerade hon själv som ”gudmor” till flera krigsfångar, 
och när antalet fångar växte fördelade hon dem till olika 

personer, främst kvinnor, som åtog sig att regelbundet 
sända gåvor till en eller flera fångar. Dessa ”fångmam-
mor” uppmuntrades att korrespondera med männen 
och om möjligt kontakta deras familjer. Sommaren 
1916 hade förmedlingen samlat runt 600 kvinnor som 
regelbundet sände ”kärleksgåvor” till krigsfångar av 
skilda nationaliteter. 

Utöver de regelbundna försändelserna via fadder-
verksamheten gjorde kronprinsessan speciella punkt-
insatser. En eftertraktad gåva bland fångarna var kon-
denserad mjölk. Från hösten 1915 började Margareta 
sända hundratals burkar med mjölk från England. Hon 
lyckades även hitta en billig variant av kondenserad 
mjölk som var tillgänglig i Sverige. Likaså kunde hon 
via kontakter i England skicka en stor mängd kapslar 
med ricinolja för medicinskt bruk i tyska fångläger, 
och fiskleverolja till soldater som blivit svaga på grund 
av svält. För att stimulera krigsfångarnas intellektu-
ella och andliga välmående arrangerade hon även en 
bokinsamlingskommitté på slottet och sände hundra-
tals böcker och tidskrifter till Tyskland. Under hösten 
1916, när kronprinsessan Margareta var gravid med 
sitt femte barn, blev hjälparbetet såpass omfattande att 
hon upprättade en arbetsbyrå under namnet ”H.K.H. 
Kronprinsessans förmedling af kärleksgåfvor till krigs-
fångar” med kontor på slottet. I ett brev till Conrad 
Hoffmann uttryckte hon att arbetet hade vuxit bortom 
hennes personliga krafter och att hon var tvungen att 
delegera, även om hon fortfarande ledde förmedlingen 
och hade planer på att utvidga den. Bara några dagar 
innan förlossningen berättade hon också för Hoffmann 
att två av hennes barn hade adopterat krigsfångar och 
ivrigt väntade på svar från lägren.

GÅVOR MED KRISTEN KÄRLEK OCH MORAL 
Benämningen ”kärleksgåva” var en översättning av tys-
kans ”Liebesgabe”, vilket avsåg välgörenhetsgåvor som 
tillgodosåg fångarnas materiella behov. Enligt Haag-
konventionen 1907 skulle dessa gåvor vara befriade 
från post- och tullavgifter i alla länder de passerade. För 
att paketen från kronprinsessans förmedling skulle vara 
avgiftsfria skickades de som personligt ställda paket 
och stämplades med texten ”paket för krigsfångar som 
skickats av H.K.H. Sveriges kronprinsessa” på olika 
språk. Gåvorna var ”neutrala” i den bemärkelsen att de 
inte krävde någon betalning från mottagarna och skick-
ades från en välgörenhetsinrättning i ett neutralt land. 
Men begreppet kärleksgåvor hade en djupare innebörd, 
åtminstone för avsändarna. Att ge gåvor framställdes 
som en handling där medmänsklig kärlek förmedlades i 
solidaritet till krigets mest utsatta. Som kronprinsessans 
förmedling beskrev gåvogivandet var det ett ”personligt 
kärleksverk” grundat på filantropi och den kristna prin-

cipen om oegennyttig kärlek (agape) mellan medmän-
niskor uttryckt i handling. För fångarna skulle ”denna 
barmhärtighetens och medkänslans tanke” fungera som 
en ”andlig stimulans,” inge hopp, och stärka fångarnas 
moral. När männen fick paketen blev de förvissade 
om att någon tänkte på dem, arbetade för dem, och 
kunde förmedla underrättelser till anhöriga och vän-
ner. På detta vis skulle förmedlingen ses som en kristen 
agapeverksamhet byggd på en filantropisk omtanke för 
andra med politisk och militär neutralitet. I ett brev till 
Hoffmann tillskrev Margareta arbetet en tydlig religiös 
legitimitet: ”Jag tror att vårt arbete, som påbörjades på 
ett litet sätt och nu vuxit till så stor dimension, har Guds 
välsignelse eftersom det blomstrar så underbart trots 
många svårigheter.” Paketen med livsförnödenheter 
besjälades med betydelser av religiös natur.

Den enda motprestationen bestod i att krigsfångarna 
förväntades skicka ett mottagningsbevis. I varje paket 
lades därför ett brevkort med text på tyska, engelska 
och franska och med förtryckt adress till kronprinses-
sans förmedling. På brevkortet kunde mottagaren uppge 
sitt namn och därefter återsända brevkortet som där-
med blev en bekräftelse på mottaget paket. I breven 
till Hoffmann återkom kronprinsessan till vikten av 
att upprätthålla kontakten med fångarna: ”Damerna” 
som deltog i hjälparbetet fick ”omedelbart dubbelt 
intresse för männen” när svarskort kom. När mottag-
ningsbevisen från de indiska fångarna dröjde frågade 
hon Hoffmann om fångarna var ”döda, utbytta, har de 
misslyckats med att få paketen eller har de bara varit 
för lata för att svara?”. Arkivmaterialet visar att många 
svarsbrev kom i retur, och att de var fyllda med tack-
samhetsintygelser och välsignelser. 

INDISKA SOLDATER I TYSK FÅNGENSKAP 
Det som gör källmaterialet i samlingen om kronprin-
sessans förmedling intressant ur ett kolonialt och 
militärhistoriskt perspektiv är informationen om kär-
leksgåvor till indiska krigsfångar. Indien och den brit-
tiska indiska armén bidrog med mer än 1,3 miljoner 
män i första världskriget. Medan de flesta stred för 
den brittiska armén i Mesopotamien, så kom närmare 
139 000 indiska soldater och krigsarbetare till Europa 
och skyttegravarna på västfronten. Närmare var femte 
av dessa rapporterades senare som offer för ”krigso-
lyckor” och endera dog i strid och av sjukdomar, fick 
bestående krigsskador, eller tillfångatogs av fienden 
som krigsfångar. I det senare fallet transporterades de 
flesta indiska krigsfångar till det tyska propaganda-
lägret ”Halvmånelägret” (Halbmondlager) i Wünsdorf 
utanför Berlin, som var specifikt anpassat för utomeu-
ropeiska och muslimska fångar av olika nationaliteter. 
Redan från början av kriget hade tyska myndigheter en 
plan på att ge fångarna god behandling, men samtidigt 
använda religiös propaganda för att få dem att byta sida 
och tjänstgöra i tysk-osmanska styrkor. Propagandan 
var riktad främst till muslimska krigsfångar, vilka sågs 
som potentiella rekryter för pan-islamisk jihad. Med 
ekonomiskt stöd från kejsare Vilhelm byggdes bland 
annat Tysklands första moské i fånglägret, som till det 
yttre efterliknade klippmoskén i Jerusalem. De indiska 
krigsfångarna avskildes i en separat del av Halvmåne-
lägret som kallades ”Indierlägret” (Inderlager), där de 
kunde följa religiösa ritualer och samtidigt exponeras 
för propaganda med avsikt att uppvigla sympatier för 
indisk nationalism och i förlängningen en militär revolt 
mot det brittiska kolonialväldet i Indien. 

Kontoret för kronprinsessans förmedling av kärlekspaket till krigsfångar på slottet. 
Källa: ScholarWorks at Western Michigan University.

Conrad Hoffmann som var sekreterare för 
KFUM:s bistånd för krigsfångar i Tyskland
Källa: Wikimedia.
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För att påvisa Tysklands goda vilja internationellt skulle 
krigsfångarna i Halvmånelägret få bra matransonering. 
Men allt eftersom kriget fortgick försämrades tillgången 
till mat för både militär och civila. I ett brev till sin 
familj skrev Hoffmann att de tyska mataffärernas 
skyltfönster var ”spektakulära på grund av deras tom-
het”. Den omfattande bristen på mat ledde till att man 
inte kunde motivera att krigsfångar skulle få en bättre 
ransonering än vad de tyska medborgarna fick. Istället 
fick de internerade klara sig på en kost som till största 
del bestod av potatis och bröd, ibland en slaktad get, 
men ofta utan smör, mjölk, ris eller kryddor. Många 
brittiska krigsfångar kunde komplettera kosten med 
matpaket som deras familjer i hemlandet skickade, eller 
som organiserades av olika hjälpkommittéer för deras 
regementen i den brittiska armén, och välgörenhetsorga-
nisationer som brittiska Röda korset och Johanniteror-
den. Koloniala krigsfångar hade däremot svårare att få 
hjälp från familjer eller militära depåer i hemländerna 
och blev helt beroende av europeisk välgörenhet. 

BRITTISK OCH SVENSK VÄLGÖRENHET 
Redan under våren 1915 började den brittiska välgö-
renhetsorganisation the Indian Soldiers’ Fund, en under 
kriget skapad förgrening av den ridderliga hjälporga-
nisationen Johanniterorden (The Order of St. John of 
Jerusalem), att samla in information om de indiska 
krigsfångarna och framför allt i vilken utsträckning 
tyskarna tog hänsyn till deras religiösa matrestriktio-
ner. Delegater från neutrala länder besökte fånglägret 

i Wünsdorf och rapporterade att indierna hade delats 
upp i baracker anpassade efter kast och religion och att 
de i barackerna hade separata kök. Tyskarna respek-
terade indiernas religiösa traditioner, men provianten 
var knaper. Varje vecka skickade därför Indian Soldiers’ 
Fund personligt ställda brödpaket till fångarna genom 
en hjälporganisation i Schweiz. Högkastiga hinduer som 
inte kunde äta europeiska limpor på grund av kast- och 
renhetsregler fick istället mjöl och smör för att baka 
själv. Även olika ”bekvämligheter,” som cigaretter, tvål, 
kryddor och religiösa böcker förmedlades till lägret. 
Hinduiska fångar mottog kopior av Bhagavad-Gita och 
Ramayana, och sikherna fick bönböcker med hymner 
från Guru Granth Sahib. Under den så kallade ”rov-
vintern” 1916–1917, när Tysklands matbrist blev akut, 
bemyndigades Indian Soldiers’ Fund att fungera som en 
regementskommitté för de indiska krigsfångarna och 
skickade regelbundna matpaket med mjöl, linser, smör, 
socker och te till mer än 500 internerade. Flera vittnes-
mål från repatrierade soldater efter kriget hävdade att 
dessa matpaket höll dem vid liv under fångenskapen. 
Eftersom amerikanska KFUM hade tillstånd att besöka 
Halvmånelägret, kom Conrad Hoffmann i kontakt med 
Indian Soldiers’ Fund och kunde samordna kärleksgå-
vor från brittisk och svensk välgörenhet. 

Källmaterialet i Bernadottebiblioteket innehåller 
flera dokument som visar att kronprinsessan Margare-
tas förmedling tidigt sände paket till indiska krigsfångar 
i Wünsdorf. I ett brev från februari 1916 berättade 
Hoffmann att han hade besökt fånglägret och förstått 

paketens avgörande betydelse. KFUM hade ordnat 
med en stor sändning av currypulver från Indien och 
vad soldaterna önskade var främst te och socker. När 
kungahusets exporttillstånd inte tillät utförsel av de 
efterfrågade varorna kontaktade kronprinsessan Mar-
gareta den brittiske undersekreteraren för utrikesfrågor, 
Robert Cecil, som via Röda korset ordnade så att 12 
kilo te sändes varje vecka till indierna i Halvmånelägret. 

Enligt källmaterialet blev åtminstone 25 svenska 
kvinnor faddrar eller ”fångmammor” åt främst sik-
her och gurkhasoldater i halvmånelägret. De flesta av 
dessa var societetsdamer i Stockholm med omnejd och 
flera med engelskt påbrå. Några var påtagligt aktiva. 
”Fröken Dickson” i Södertälje som sannolikt avsåg 
Constance Dickson, dotter till en godsägarfamilj från 
Sydamerika och själv missionär med tjänstgöring i 
Indien, adopterade fem krigsfångar och skickade mer 
än 40 paket. Den engelskbördiga grosshandlarfamiljen 
Luck, som sålde orientaliska varor i Stockholm, ansva-
rade också för ett 40-tal försändelser till fem indier. En 
sammanställning av kortregister över fångar, adresslis-
tor, samt förteckningar över försändelser antyder att 45 
indiska krigsfångar i Halvmånelägret fick fångmammor 
och regelbundna paket direkt från Sverige eller via Eng-
land. Dessa tillhörde regementen i den indiska armén, 
som stred i Europa under krigets första år och led 
stora förluster. Fadderverksamhet utökades också till 
fångläger på andra platser i Tyskland. I oktober 1916 
informerade Hoffmann att några nyligen tillfångatagna 
engelsmän hade anlänt till Hameln och behövde yt-
terkläder från Sverige. Bland fångarna fanns Dilaram 
Ale från 8:e Gurkha Rifles och Inder Singh Rawat från 
39:e Garhwal Rifles, vilka tilldelades fångmammorna 
grevinnan Anna Kalling på Djursholm och missionären 
Fru Rensaa. 

Vid ett tillfälle uppstod diskussioner kring gåvorna 
när en sikh vid namn Phuman Singh angav att han hade 
fått ett till hälften tömt paket. Det var oklart vad som 
hade skett, men Hoffmann förklarade för kronprinsessan 
att klagomålen förmodligen var grundlösa och berodde 
på något missförstånd. I Halvmånelägret tillfrågades alla 
indier med namnet Phuman Singh, totalt tre stycken, 
om de stod bakom brevet men samtliga nekade. För att 
bekräfta detta sändes en deklaration skriven av de tre 
fångarna på Punjabi som bedyrade de svenska paketens 
intakta innehåll. Hoffmann nämnde att fångarna kanske 
tvekade att erkänna i närvaro av tyska tjänstemän, men 
hans erfarenhet var att fånglägrens personal aldrig rörde 
kärleksgåvor med lovligt innehåll. 

INDISKA SVARSBREV 
Det unika med källmaterialet från kronprinsessans 
hjälpkommitté är att det innehåller 12 handskrivna 

brev och svarskort från indiska krigsfångar i Halvmåne-
lägret. I över tjugo år har forskare i militärhistoria byggt 
upp en forskningsgren som sökt förståelse för koloniala 
erfarenheter av världskriget. Det väsentliga källmate-
rialet som ligger till grund för analyser av de indiska 
soldaternas krigsupplevelser är de brev soldaterna skrev 
som passerade eller fastnade i militärcensuren. British 
Library har bevarat detta material som omfattar mer än 
5 000 sidor med censurens översättningar av brev som 
användes för rapporter om soldaternas stridsmoral, men 
inga originalbrev. Mycket få originalbrev som är skrivna 
av soldaterna själva eller med hjälp av skribenter, finns 
bevarade för eftervärlden. När sådana brev hittats har 
de skapat stor uppmärksamhet, även motiverat militär-
historiker att författa nya kapitel om kriget. Breven i 
Bernadottebiblioteket är istället originalhandlingar som 
är signerade av soldaterna med namn och regements-
nummer och poststämplade i Tyskland. Med tanke på 
att samtliga brev är skrivna på engelska och flertalet 
soldater var varken skriv- eller läskunniga, är det troligt 
att regementskollegor, representanter för KFUM, eller 
andra som vistas i fånglägren hjälpte dem att skriva. 
Några brev innehåller dock information och språkliga 
fel som antyder att soldaterna skrev själva och lärde sig 
engelska genom muntlig övning. 

Breven skulle fungera som mottagningsbevis och är 
därför ofta kortfattade bekräftelser, men några användes 
som mer personliga brev för att lära känna fångmam-
morna i Sverige. Tre brevkort med korta bekräftelser är 
direkt adresserade till ”hennes höghet kronprinsessan i 
Sverige.” Gurkhaofficeren (havildar) Daude Pun infor-
merar även kronprinsessan Margareta att en soldat i 
det 39:e Garhwal Rifles med fångmamma i Sverige hade 
förflyttats till Schweiz, så hans gåvor har istället delats 
mellan regementskamraterna. I ett fjärde svarskort ställt 
till fröken Hildur Luck berättar soldaten Phuman Singh 
i det 9:e Bhopalinfanteriet att han har fått ett paket med 
kex men hellre vill ha mjölk, smör och annat ätbart. 
De resterande åtta breven är signerade av muslimska 
och gurkhasoldater och är riktade till ”Mrs Clive” eller 
Magdalen Clive, som troligtvis använde sin diploma-
tiska ställning för att utveckla fadderverksamheten. Ett 
av breven antyder att en ”kamrat” i Halvmånelägret har 
förmedlat en ”välkomstadress” från Magdalen, och det 
var på denna inbjudan soldaten svarade henne. Breven 
har tydlig kolonial förankring; nästan alla inleder med 
tituleringen ”Mem Sahib,” den vördnadsgivande frasen 
för vita kvinnor av hög status i Indien, innan de fram-
för önskemål om specifika artiklar, som mjölk, smör, 
tvål, cigarretter och kortspel. Flera brev delger även en 
önskan att etablera personliga relationer till faddrarna. 
Gurkhasoldaten Tirkhamani Pun bekräftar att han har 
fått paket men frågar samtidigt Magdalen om hennes  

En muslimsk krigsfånge i Halvmånelägret utför tvagning före bön.
Källa: Wikicommons. 
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välmående. Han hade tidigare skickat tre personliga 
brev till henne men utan att få något svar. Tirkmani 
Pun uttrycker också att han är djupt oroad över sin 
bror som tydligen är kontorist i Lansdowne (Garhwal, 
Indien) och ber henne att söka information om broderns 
välmående. Andra frågar om de kan få fotografier på 
Magdalen och hennes familj. Fateh Bahadur skriver ett 
längre brev och berättar att han försöker lära sig engel-
ska, men har svårt att få tag på en hindi-engelsk ordbok. 
Han ber om Magdalens hjälp med detta, ursäktar för 
eventuella språkliga fel i brevet, och meddelar samtidigt 
att alla Gurkhafångarna i lägret hälsar ”salam”.

Vad som utmärker breven är återkommande religiösa 
böner och välsignelser från fångarna. Det var tidstypiskt 
för krigets brevskrivande genre att inkludera formella 
fraser om religiöst beskydd och omtanke. Breven från 
den muslimska officeren Muhammed Hussein och 
gurkkhasoldaten Bhawan Singh Pun ger exempel på 
detta och uttrycker nästan identiskt ”må Gud bevara 
dig och hjälpa dig såsom du hjälper oss”. Den likartade 
handstilen i båda breven tyder på att de kan ha använt 
samma skribent. Men några brev vill förmedla en mer 
personlig omtanke. Gurkaofficeren Nain Singh Ale 
skrev förmodligen brevet själv och berättar att han mår 
bra och ber till den allsmäktige guden för Magdalens 
hälsa och välgång. 

Ranga Singh Thapa berättar istället att han och en 
annan Gurkhafånge ”tackar alltid för ditt barmhärtiga 
hjärta och ber varje dag till Gud för din goda hälsa”, 
och skickar hälsningar till Magdalens familj och vänner. 
De indiska krigsfångarna bekräftade kärleksgåvorna 

givna utifrån kristen filantropi, men återgäldade med 
ett överflöd av religiösa välsignelser. 

BASARER MED FÅNGARNAS HANTVERK 
Utifrån en idé hämtad från brittiska hjälporganisatio-
ner bestämde kronprinsessan Margareta att arrangera 
en basar för att sälja olika handgjorda ”souvenirer” 
som krigsfångar hade tillverkat i lägren. Detta skulle 
ge fångarna en meningsfull syssla och samtidigt göra 
det möjligt för dem att tjäna några shilling. I överens-
kommelse med fånglägrens befälhavare fick fångarna 
ta emot material från hjälpkommittéer för att tillverka 
olika hantverk – lådor, korgar, vaser, dukar, papperskni-
var, och annat – som sedan såldes utomlands. På Hoff-
mans förslag betalades fångarna direkt för föremålen. 
Margareta hjälpte till att ge krigsfångar råmaterial och 
planerade att samla in 10 000 hantverk från Tyskland 
och Ryssland för en basar under julen 1916, men flyt-
tade fram planerna när föremål från ryska fångläger 
inte hann fram i tid. Hon var särskilt mån om att få 
hantverk från de indiska krigsfångarna. ”Om möjligt 
be dem att inte göra stora saker”, skrev hon till Hoff-
mann och föreslog att de skulle brodera små dukar som 
kunde läggas under sköljkopparna på middagsborden. 
Ett annat förslag var att väva tunn muslin för sommar-
kläder och halsdukar. Från Halvmånelägret i Wünsdorf 
skickade Hoffmann 74 broderier (ty. Stickereien) som 
indierna hade tillverkat och själva satt pris och namn 
på. Materialet delger inte vad broderierna föreställde, 
men Hoffmann bedyrade att de kommer ”ge färg och 
intresse” åt basaren. 

Tysklands första moské i Halvmånelägret år 1915. Källa: Wikimedia.

INDISKA KRIGSFÅNGAR OCH SVENSKA “FÅNGMAMMOR” SOM SÄNDE 
PAKET GENOM KRONPRINSESSAN MARGARETAS HJÄLPKOMMITTÉ

SOLDATNAMN NR REGEMENTE FÅNGMAMMA

Dilaram Ale 3245 8 Gorkha Rifles Grevinnan Kalling, Djursholm

Fateh Bahadur 2212 2 Gorkha Rifles Fru Magdalen Clive/förmedlingen

Tulsiram Dhayani 1096 39 Garhwal Rifles Fru Hunt, Kristiania (Oslo)

Rabilal Ghart 3051 8 Gorkha Rifles Fru F. Franzén, Stockholm 

Bilbahadur Gurung 4100 8 Gorkha Rifles Överstinna Thottie, Saltsjöstorängen

Fraz Rhan 4757 59 Scinde Rifles Fröken Elin Höök, Stockholm

Kabiram 3744 8 Gorkha Rifles Förmedlingen

Ane Koka 4921 8 Gorkha Rifles Förmedlingen

Thatiman Lama 553 8 Gorkha Rifles Fru Karzow, Stockholm 

Ram Narayan Misar 3101 9 Bhopal Infantry Fröken M. Ramsten, Stockholm

Hussein Muhammad 4138 59 Scinde Rifles Förmedlingen/Fru Clive, Stockholm

Bagdal Pun 67 8 Gorkha Rifles Fru L. Elliot, Göteborg

Bahadur Pun 2404 8 Gorkha Rifles Fröken Dickson, Södertälje

Chandrajit Pun 4773 8 Gorkha Rifles Fröken Alice Cervin, Stockholm

Daude Pun 3493 8 Gorkha Rifles Herr C. Cardale Luck, Stockholm

Dhaniram Pun 3321 8 Gorkha Rifles Fru Koren, Kristiania (Oslo)

Hastahir Pun 2702 2 Gorkha Rifles Förmedlingen

Manbir Pun 3684 8 Gorkha Rifles Fru Kihlstedt, Stockholm

Sarabjit Pun 4358 8 Gorkha Rifles Fru Luck, Stockholm

Tirkhamani Pun 4437 8 Gorkha Rifles Fröke Maria Thottie, Saltsjöstorängen

Chabilal Rai 3980 8 Gorkha Rifles Fröken Berg, Stockholm

Subha Singh Lama 4050 2 Gorkha Rifles Fröken Gerda Fogelmarck, Stockholm.

Arjun Singh 4481 33 Punjabis Fröken Dickson, Södertälje

Arjun Singh 2250 9 Bhopal Infantry Fröken Dickson, Södertälje

Bachan Singh 2481 9 Bhopal Infantry Fröken Dickson, Södertälje

Bhagat Singh 30 58 Vaughan's Rifles Fru Johansson, Stockholm

Bhawan Singh 4954 8 Gorkha Rifles Fru Magdalen Clive, Stockholm

Bhairab Singh Gurangy 4057 8 Gorkha Rifles Fröken F. Öhman, Stockholm

Bud Singh 3603 8 Gorkha Rifles Fröken Bergh, Skeppsbron

Budhi Singh Rawat 1925 39 Garhwal Rifles Fru H. Herlenius, Stockholm 

Channan Singh 3517 9 Bhopal Infantry Fru Kartzow, Stockholm 

Fateh Singh 3696 9 Bhopal Infantry Ingenjör Hallencrautz, Djursholm-Ösby

Inder Singh Rawat 410 39 Garhwal Rifles Fru Rensaa, Stockholm 

Jit Singh Tapa 4892 8 Gorkha Rifles Fröken Alice Cervin, Stockholm

Karam Singh  --- 9 Bhopal Infantry Friherinnan G. Bonde, Stockholm

Maghi Singh 1993 9 Bhopal Infantry Fröken Dickson, Södertälje

Mala Singh 3468 9 Bhopal Infantry Fru Hammarström, Södertälje

Malla Singh 2081 58 Vaughan's Rifles Fru Johansson, Stockholm

Nain Singh 3403 8 Gorkha Rifles Grevinnan Hamilton, Ovesholm 

Phuman Singh 89 9 Bhopal Infantry Fröken Hildur Luck, Täby

Phuman Singh 2121 9 Bhopal Infantry Herr C. Cardale Luck, Stockholm

Phuman Singh 2789 9 Bhopal Infantry Herr C. Cardale Luck, Stockholm 

Ram Singh 3741 9 Bhopal Infantry Friherrinnan G. Bonde, Stockholm 

Ranga Sing Thapa 2161 2 Gorkha Rifles Fröken Fogelmarck, Stockholm

Bahadur Tapa 3693 8 Gorkha Rifles Fröken F. Öhman, Stockholm

Ratan Bahadur Tapa 2488 8 Gorkha Rifles Fröken Dickson, Södertälje 

Manchar Tapa 3409 8 Gorkha Rifles Fröken Dickson, Södertälje

Margareta ville först presentera 
hantverken utan information om 
fångarnas ursprung eller nationalitet 
för att främja en känsla av ömsesidig 
hjälp mellan nationer och förhindra 
att människor köpte från bara en 
nationalitet av politiska skäl. ”Detta 
måste man göra i ett neutralt land”, 
skrev hon till Hoffmann. Men se-
kreteraren för KFUM i Sverige, Karl 
Fries, övertalade henne att överväga 
anonymiseringen. När föremålen 
slutligen presenterades var istället 
flera av dem försedda med tillverka-
rens namn och adress, så att köparna 
även kunde kontakta fångarna. Den 
2 februari 1917 öppnades dörrarna 
till den första basaren på Utrikesmi-
nisterhotellet vid Blaiseholmstorg i 
Stockholm med 7 000 föremål från 
38 olika fångläger till försäljning och 
ytterligare föremål som vinster för en 
tombola. Kronprinsessan ansvarade 
själv för försäljningen vid ett av bor-
den. Basaren blev en stor framgång 
med flera tusen besökare, främst från 
storstadens societet, och redan efter 
den första dagen var alla föremålen 
slutsålda. Margareta samlade därför 
in ytterligare föremål och arrang-
erade en andra basar i Helsingborg 
under sommaren och ytterligare en i 
Göteborg i början av december. 

KOMMITTÉN FÖR 
KRIGSFÅNGEHJÄLP
Förutsättningarna för amerikanska 
KFUM:s hjälparbete i tyska fång-
läger förändrades dock när USA 
förklarade krig mot Tyskland i april 
1917. För att rädda verksamheten 
framfördes förslag på att den skulle 
uppgå i Röda korset, men Hoffman 
var motvillig eftersom arbetet riske-
rade att förlora sin kristna karaktär. 
Medan Röda korsets omfattande hu-
manitära hjälparbete under kriget  
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inspirerades av kristna läror om socialt ansvar, så arbeta-
de KFUM medvetet med olika aktiviteter för att förbättra 
kropp, sinne och ande utifrån en kristen grund. För att 
hjälpa KFUM och ta över en del av arbetet från ett fort-
satt neutralt land, tog Margareta initiativ till att etablera 
hjälpkommittén ”Kronprinsessans av Sveriges kommitté 
för krigsfångehjälp genom K.F.U.M.” Det konstituerande 
mötet hölls på Stockholm Slott den 30 mars 1917 med 
prins Oscar, ärkebiskop Nathan Söderblom, direktör 
Sven Lovén och Karl Fries närvarande. Kronprinsessan 
åtog sig själv ordförandeskapet. Det första kommit-
tén gjorde var att anställa tre ”sekreterare”, vilka för 
KFUM:s räkning skulle samarbeta med Hoffmann som 
fortsatt fick tillträde till de tyska fånglägren. Sekreterarna 
tränades några veckor i Berlin och skulle sen skapa olika 
typer av rekreationer för att hjälpa och utveckla fångarna 
socialt, intellektuellt och andligt. Detta kunde inkludera 
studierum och skolor, hantverk- och trädgårdsarbete samt 
underhållning av olika slag. Religiösa sammankomster 
kunde organiseras enbart med godkännande från fång-
lägrens myndigheter, och det var förbjudet att evangeli-
sera eller agitera för en specifik religiös inriktning eller 
kyrka. Att vara en god kristen tolkades snarare i termer 
av att vara neutral och lojal till landet som besöktes, och 
att interagera med fångar och framför allt sjuka för att 
”ge kristen tröst.” Däremot fanns inga hinder att dela 
ut kors, biblar, sångböcker och annan religiös litteratur. 
Hjälpkommittén hade också planer på att frakta ett far-
tyg med livsmedel och förnödenheter till krigsfångar från 
Amerika och inledde förhandling med The Rockefeller 
Foundation om ett övertagande av äganderätten för varor 
och varufördelning.

Det som förblev ett orosmoln över hjälparbetet och 
framför allt förmedlingen av kärleksgåvor under hela 
1917 var matbristen i Sverige. Eftersom livsmedel inte 
fanns lagrade, skördar slog fel och import förhindrades 

av kriget, infördes ransonering och strängare tullregler. 
Till slut fick inte ens kronprinsessan tillstånd att skicka 
mat eller kläder. ”Våra händer är bundna”, skrev hon 
till Hoffmann och berättade att även kungafamiljen 
fick använda ransoneringskort för bröd. Till barnens 
stora förtvivlan hade allt socker på slottet tagit slut i 
juni. Krigsfångar bad henne dagligen om mat, men på 
grund av situationen var det omöjligt att sända annat 
än tobak, pennor, spel och liknande. Robert Cecil hade 
tidigare skickat över ”nödpaket” med socker och te, 
förmodligen på hennes begäran om hjälp till indierna 
i Wünsdorf, som hon tillfälligt kunde sända ut genom 
transitlicens. Enligt en förteckning sändes 523 paket 
till tyska fångläger under juni månad och av dessa gick 
223 paket med mat, kläder och tobak till ”Engelsmän 
och Hinduer”. Vid sommaren 1917 hade dock tyska 
myndigheter redan insett att Halvmånelägret var ett 
fruktlöst propagandaprojekt – ytterst få soldater hade 
övergått till centralmakterna – och indierna liksom 
krigsfångar av andra nationaliteter hade flyttats till läger 
i södra Rumänien. Detta markerade en avslutning på 
svenskt och brittiskt hjälparbete för indiska krigsfångar 
i Europa under första världskriget. 

Breven från de indiska krigsfångarna, liksom de från 
tusentals andra fångar av olika nationaliteter, utgör en 
unik samling eftersom de är originalbrev som ger rös-
ter till krigets mest utsatta – soldater utan sociala eller 
ekonomiska skyddsnät i fiendens förvar. Samtidigt ger 
de inblickar i krigsfångarnas levda erfarenheter i lägren 
där teman som mat, religion och rekreation nyanserar 
krigsberättelser om strider och hjältemod. Materialet ger 
också en bild av en kronprinsessa som inte bara var mor 
till fem barn och energiskt ägnade sig åt sport, konst och 
trädgårdsarbete, utan även medvetet och nitiskt enga-
gerade sig i ett omfattande internationellt hjälparbete 
för krigets offer. ¢ 

Sydasienforskning 
vid Lunds universitet

ht.lu.se

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett 
av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 
medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan 
att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
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Vi lever i ett öppet och demokratiskt samhälle. För att detta ska fungera väl är det viktigt med gemensam 
respekt för denna öppenhet och demokrati. Det krävs för att vi ska kunna känna trygghet i vår vardag. För oss 
känns det främmande att det ska vara möjligt att leva och verka i detta samhälle om man samtidigt vill dölja 
sina ansikten. Öppenhet och demokrati präglas av rätt att ha olika avvikande uppfattningar […]. Rätten att få 
tycka olika och vara olika är central i vår demokrati.

Citatet ovan kommer från den första motionen till 
riksdagen som förespråkar förbud mot heltäck-
ande slöjor, skriven 2009 av två centerpartistiska 

parlamentsledamöter. Även om förslaget lyfter både 
vikten av öppenhet, rätt till avvikande uppfattningar, 
religionsfrihet, yttrandefrihet och demokrati, ber den 
också riksdagen att dra en gräns: var slutar dessa rätt- 
och friheter? Slutsatsen landar i att gränsen går där 
någon vill dölja sitt ansikte på offentliga platser och i 
arbetssammanhang.

Det finns varken rikstäckande eller lokala förbud 
riktade mot heltäckande slöjor i Sverige. Regeringen 
har i augusti 2019 sagt nej till ett förslag att undersöka 

möjligheterna till ett nationellt förbud att bära slöjor i 
landets för- och grundskolor, initierat av Moderaterna.

Sedan 2009 har sex motioner som förespråkar förbud 
mot heltäckande slöjor inkommit till riksdagen . Denna 
text koncentrerar sig dock på innehållet i motioner till 
54 olika kommunfullmäktige som inkommit mellan 
2002–2020. Förutom heltäckande slöjor tenderar dessa 
att föreslå förbud för elever i vissa åldrar att bära slöja 
i skolor (speciellt motioner på senare tid), men också i 
många fall att förbjuda personalen på skolor och/eller 
kommunala arbetsplatser att bära slöjor. Tre kommun-
fullmäktige har bifallit förbud av något slag (Skurup, 
Staffanstorp och Sölvesborg). 

INTEGRATION,  
KULTUR OCH GENUS  
I MOTIONER  
OM SLÖJFÖRBUD  
INSKICKADE TILL  
54 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
I SVERIGE

TEXT: NINA JAKKU / FOTO: PIXABAY
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I regel har motionerna besvarats eller avslagits med 
hänvisning till fem lagar: regeringsformen (skyddet 
mot diskriminering), diskrimineringslagen, skollagen, 
Europakonventionen och Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna (religionsfrihet). 

Motionerna till de olika kommunfullmäktigen hän-
visar, såsom i citatet ovan, till jämställdhet, olika vär-
deringar/traditioner/kultur, integration, religionsfrihet, 
sekularitet och demokrati. Texten som följer kommer 
att belysa förslagen och besluten utifrån de represente-
rade problemen i dessa sammanhang. 

”CLASH OF CIVILISATIONS”
There is something in the religious culture of Islam 
which inspired, in even the humblest peasant or peddler, 
a dignity and courtesy towards others never exceeded 
and rarely equalled in other civilizations. And yet, in 
moments of upheaval and disruption, when the deeper 
passions are stirred, this dignity and courtesy toward 
others can give way to an explosive mixture of rage and 
hatred which impels even the government of an ancient 
and civilized country – even the spokesman for a great 
spiritual and ethical religion – to expose kidnapping and 
assassination, and to try to find, in the life of their Prop-
het, approval and indeed precedent for such actions. 

År 1990 skrev orientalisten Bernard Lewis en artikel 
med titeln ”The Roots of Muslim Rage – Why so many 
Muslims deeply resent the West, and why their bitterness 
will not easily be mollified”, citerad ovan. 1993 hade te-
mat ”utvecklats” av Samuel Huntington i artikeln ”The 
clash of civilisations?”. Mahmood Mandani hävdar att 
dessa båda teoretiskt inledde ett paradigmskifte efter 
slutet av kalla kriget. I eran som kallas för globalisering 
framträdde en politisering av termen kultur. Här skiftas 
fokus från socioekonomisk och politisk utveckling som 
tidigare sågs som lokala frågor till kraftigt politiserade 
geopaket, där begreppet kultur fick en central roll. Kul-
tur, inte betraktad som social, intim och levd, utan som 
synnerligen politisk och potentiell skapare av konflikter. 
Lewis och Huntington målar fram en förståelse av värl-
den som uppdelad i olika civilisationer. Civilisationerna 
ses som mer eller mindre moderna och också mer eller 
mindre villiga och kapabla till modernitet. I förståelsen 
av de muslimska civilisationerna framhålls både deras 
oförmåga, ovilja och motstånd till modernitet. Det är 
här den antagna framtida konflikten antas ske, snarare 
än mellan ideologier som före och under kalla kriget.

Idéerna bygger på koloniala tankemönster, i vilka sy-
nen på slöjan haft en betydande roll. Sammansmältning-
en mellan koloniala förståelser och föreställningar om 
kolliderande civilisationer blev tydliga i exemplet med 
postkoloniala Frankrike. Joan Scott menar att diametralt 
motsatta beskrivningar av muslimer och fransmän inten-

sifierades när människor från den så kallade periferin 
flyttade in i centrum. Här började även berättelser om 
ett muslimsk övertagande av Frankrike florera. Samma 
slags tendenser kunde urskiljas efter den 11 september, 
och dessa berättelser innehöll antaganden om stundande 
civilisationskollisioner. Slöjans roll kom specifikt att 
sammankopplas med frågor om assimilering.

 Slöjdebatten i Frankrike på 1990-talet och efter-
följande lag om sekularitet och iögonfallande religiösa 
symboler i skolan, har sannolikt och i vissa fall bevisli-
gen inspirerat några av de motioner som diskuteras här. 
Tankar som tangerar ”Clash of civilisations” förekom-
mer på flera sätt i motionerna. Vanligt förekommande 
formuleringar är:

Sverige har en stor invandring från många länder 
där synen på kvinnors rättigheter skiljer sig mycket 
från vår syn på jämlikhet, och vi måste därför skydda 
kvinnor från att hamna i samma situation som i deras 
gamla hemländer, med kvinnoförtryck som följd.  
 Med en extremt stor invandring till Sverige har också 
gamla förlegade synsätt och traditioner när det gäller 
synen på kvinnan följt med. 

Ovanstående citat kommer från motioner som argu-
menterar för förbud av alla slags slöjor i för- och grund-
skolor och den nedersta även för kommunanställda. 
Retoriken i citaten är inte sällsynt. Faktum är att flera 
av motionerna är helt eller delvis kopior av varandra. 
Förståelsen av en mycket specifik svensk (ibland väster-
ländsk) jämställdhet är ofta förekommande. Argumen-
tationen hänvisar till en form av jämställdhet som är 
specifik och unik för Sverige och med hjälp av Mattias 
Gardell kan förstås som att patriarkat sammankopp-
las med islam och muslimer – de som inte är som oss. 
Könsdiskriminering blir således ett etniskt och religiöst 
problem bland invandrare som inte berör oss jämställda 
svenskar. Med den förståelsen i åtanke är det förmod-
ligen inte förvånande att dessa motioner inte föreslår 
några andra lösningar för de kvinnor/flickor de värnar 
om än förbud mot att bära slöjor. 

Jag kommer nu att belysa temat modernitet som mo-
tionärerna lyfter som kan tolkas som presentationer av 
hur ”civilisationernas kollision” äger rum. 

Ett återkommande tema är modernitet. Det skrivs 
till exempel att den moderna skolan inte ska acceptera 
slöjor. Att det samtida Sverige och det västerländska 
samhället är högt utvecklade och därför inte bör före-
språka förnedrande religiösa kläder (vilket tillåtande av 
dessa anses göra). Heltäckande slöjor ses som symboler 
för förtryck av kvinnor som förekommer i vissa kulturer 
och som inte är förenligt med den svenska synen på 

kvinnor. Slöjan ses som en kränkning och förnedring 
av det kvinnliga könet och den anses inte höra hemma 
i svenska klassrum. 

Vi ser här några exempel på hur kultur eller religion 
anses agera. De antagna händelseförloppen beskrivs på 
polariserande sätt mellan utvecklat kontra outvecklat. 
Det finns kvinnor och flickor som behöver räddas. Det 
finns svenska värderingar som kan rädda dem. Anmärk-
ningsvärt är att de kvinnor som ska räddas helt saknar 
en röst i texterna. Sverigedemokrater och Moderater tar 
sig an uppgiften i motionerna att tolka religion. Samma 
aktörer undergräver det faktum att det är omöjligt att 
förstå tusentals personers motiv, önskan, strävan och 
viljor genom att lyfta fram två Koranverser, vilket ut-
gör en av metoderna varigenom motionärer förklarat 
slöjans betydelse.

Den ultimata kollisionen beskrivs i en motion till 
kommunfullmäktige i Enköping. Här framhålls att ett 
religionskrig utkämpas på en av stadens skolgårdar. 
Olika etniciteter sägs slåss mot varandra och att kristna 
elever trakasseras dagligen. Detta inleds motionen med. 
Sedan flyttas fokus till jämställdhet och den antagna 
bristen på den för dem som bär slöja. Den går igenom 
hedersförtryck och påtvingade slöjor. Det är omöjligt 
att sätta fingret på om scenariot som framhålls är att 
slöjbärande flickor bekämpar ett religionskrig på skol-
gården och trakasserar kristna elever. Men lösningen 
som föreslås är: förbjud slöjor, rädda flickorna från 
islam och islamister.

Motionerna innehåller många frammålningar av 
motsättningar och innehar liknande ingredienser som 
har använts i andra europeiska länder i liknande sam-
manhang: strävan efter en specifik jämställdhet som 
sker till följd av modernitet och i förlängningen strävan 
efter homogenitet. Dessa båda ämnen tittar jag närmare 
på i de delar som följer.

RÄDDA DE MUSLIMSKA KVINNORNA – INTERN 
OCH EXTERN JÄMSTÄLLDHET
Alla kvinnor har rätt till sin kropp och sitt liv – därför 
måste vi tala klarspråk om vad slöjan i grunden står för; 
vi måste våga ta konsekvenserna av att den inte endast 
är en tygbit – utan att den står för en mycket bestämd 
syn på kvinnor och män och deras sexualitet och respek-
tive roller i samhället, oavsett hur den används. 

Det finns en känsla av både dramatik och hjältemod 
i citatet. Motionärerna vädjar till att vi ska vara modiga 
och våga både agera och vara tydliga i våra visioner. 
Vanliga upprepningar i dessa motioner är förståelsen 
att slöjan alltid är påtvingad, att det är naivt eller absurt 
att tro någon person under 18 års ålder skulle bära den 
frivilligt. Det anses vara föräldrarna som tvingar barnen 
att bära slöjor. Det lyfts fram att barn som utsätts för 

muslimskt förtryck hemma behöver få möjligheten att 
slippa detta under skoldagen. 

Förståelsen av slöjor som i samtliga fall påtvingade, 
bygger dikotomier i uppfattning om vilka subjekt kan 
antas kunna tillämpa autonomi och vilka som inte kan 
det. Det finns inga tillgängliga studier som konstaterar 
att slöjan generellt är påtvingad hos minderåriga svens-
ka flickor. I två motioner anges det att det visserligen 
förekommer att kvinnor bär slöja frivilligt, men att det 
inte är fritt att ta av sig den om hon skulle ändra sig. 
Ett ställningstagande som också saknar grund. Förutom 
att måla upp en alltför generaliserande bild av ett tvång 
kopplat till slöja, indikerar dessa tankemönster också 
en förståelse om att det potentiella förtrycket sitter i 
slöjan i sig – när den tas av försvinner också förtrycket. 

Det är också nödvändigt att peka på de endimen-
sionella förståelserna av slöjor som framhålls i motio-
nerna. Islam är en religion med stora variationer både 
historiskt och i samtiden: utveckling sker, tiden står inte 
stilla. Ändå framhålls det som om islam har en symbol 
som statiskt i alla tider och sammanhang inneburit en 
och samma sak. 

Det är dock inte bara slöjor som blir representerade 
på tveksamma vis. Även kvinnor som bär dem tillskrivs 
en agenda och agerande (stundtals bortom sin kontroll) 
som uppfattas påverka människor runt dem. Den dubb-
la representationen fungerar så här: förutom att vara 
ett offer för sin religion och män inom samma religion, 
representeras slöjbärarna som ett hot som samhället 
måste räddas från. Här inträffar närmast mytologiska 
berättelser om muslimska kvinnor och deras makt att 
påverka (icke-muslimska) andra i sin omgivning. De 
påstås signalera att andra kvinnor är oanständiga. En 
motion menar att sårbara tjejer straffas för att det kan 
finnas andra som i religionsfrihetens namn önskar att 
kvinnoförtrycket ska överleva. Den slöjbärande kvin-
nan riskerar att kränka patienter/kunder. I en motion 
anges även att det inte är ovanligt att ungdomar går in 
i nazistiska organisationer som ett resultat av missnöje 
med heltäckande slöjor. 

Majoriteten av motionerna är skrivna av Sverigede-
mokraterna. Det finns en anledning att påpeka att 
Sverigedemokraterna ofta hänvisar till en svensk jäm-
ställdhet som de framhåller tillämpas på ett koordinerat 
sätt. Internt, alltså i förhållande till Sverige i stort, är 
det dock en helt annan slags praktik som råder i den 
politiska verkligheten. Sverigedemokrater är nämligen 
även flitiga motionärer när det kommer till frågor om 
att strypa finansiering till genusvetenskap eller att slopa 
genuspedagogik i skolor. Detta i sin tur visar på att 
missnöje även finns i relation till genuspraktiker inom 
majoritetssamhället eller till den jämställdheten som de 
uttrycker oro för att slöjbärare inte får ta del av. 
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kvinnor kan införas. Här görs ingen övergripande defi-
nition, men religiösa och kulturella förväntningar som 
särskilt riktar sig till kvinnor nämns. Dessa i sin tur 
anses kunna minska kvinnors frihet och möjligheter 
att integreras i samhället. I flera andra motioner anges 
också att slöjor är ojämställda på grund av det faktum 
att endast kvinnor bär dem. Det måste noteras att kvin-
nor, män och andra kön inte har samma klädkoder i 
Sverige i allmänhet. 

Staffanstorp lyfter i den sista meningen i integrations-
planen att slöjor inte accepteras i för- och grundskolor 
fram till sjätte klass. Integration är ett tvåvägsprojekt 
och det behöver påpekas att varken Skurup eller Staf-
fanstorp gör något alls för att välkomna slöjbärare som 
de är. Det bör också påpekas att det inte läggs fram 
några bevis till stöd för uttalandena om att frågor om 
heder och slöja hänger ihop. Kopplingarna görs både 
i Staffanstorps integrationsplan och Sölvesborgs hand-
lingsplan, liksom i flera av motionerna. 

I många fall hänvisar argumenten för förbud också 
till sekularitet. I dessa fall förstås sekularitet som en 
praxis som selektivt kan användas för att förbjuda 
endast vissa religiösa symboler, det vill säga slöjor. I 
många av motionerna nämns helt enkelt inga andra 
religiösa symboler. Detta skiljer sig till exempel från 
både EU-domstolens domslut (i mål C157/15 och 
C188/15, neutralitetspolicyn inom privata företag) och 
den franska lagen om sekularitet och iögonfallande 
religiösa symboler i skolan från 2004 (även om båda 
dessa också sannolikt specifikt kommer att ha stor 
inverkan på just muslimska kvinnor som bär slöjor). 
Diskrimineringsombudsmannen liksom EU-domsto-
lens domslut klargör att domstolens avgörande inte 

bör öppna för en selektiv förståelse, där vissa religioner 
diskrimineras i förhållande till andra. 

Slöjan kallas ofta för en islamistisk symbol eller 
framhålls som en del av en pågående islamisering. 
Den hänvisas också till som en symbol för påtvingad 
könsseparation och religiös underkastelse. Samtidigt 
ifrågasätts det om den alls är en religiös symbol. Det är 
viktigt att återvända till frågan om vem som talar och 
gör dessa tolkningar. Religionsfrihet hänvisas också ofta 
till, men då förstådd som en frihet att slippa religion och 
i synnerhet islam.

Jag vill avsluta med att reflektera över vad dessa repre-
sentationer gör. Slöjor och deras bärare representeras 
på ett sätt som saknar täckning i både forskning och 
i de självrepresentationer som förekommer i exempel-
vis svensk media. Slöjan anses automatiskt förtrycka 
dess bärare men även andra som inte bär den – vilka 
slöjbäraren riskerar att kränka bara genom att finnas 
till. Slöjan anses förhindra integration och det saknar 
betydelse vilka andra steg en slöjbärande kvinna tar, så 
länge hon bär slöja är hon segregerad. Många olagliga 
handlingar kopplas till slöjan, såsom hedersrelaterat 
våld, tvång, könsstympning. Det frammålas en tydlig 
dikotomi mellan muslimer och svenskar, och detta görs 
genom att påpeka modernitet hos den ena och oförmåga 
till densamma hos den andra. Det är en tydlig hänvis-
ning till kolliderande civilisationer, där berättelsen om 
densamma styrs av endast ena sidan av de framhållet 
kolliderande. Det kan påpekas att den saknar täckning, 
men den har förekommit i någon form i närmare var 
femte kommunfullmäktige i Sverige. I tre av dessa har 
den redan fått gehör. ¢

”SVENSKA VÄRDERINGAR”,  
INTEGRATION OCH ASSIMILERING 
Citatet ovan signalerar tydligt att kriterierna för inte-
gration inte är flexibla eller ställs av två parter. Denna 
motion, som föreslår att möjligheterna att införa ett 
förbud mot utpräglad religiös klädsel för anställda i Ås-
torp kommun ska undersökas, hävdar att individen och 
samhället kommer att få konsekvenser om vägran att 
integreras inte bemöts på ett strukturerat sätt. Några av 
dessa konsekvenser anges vara segregering och hedersre-
laterad förtryck av kvinnor. Även om motionen föreslår 
ett förbud mot all präglad religiös klädsel, är det up-
penbart att det syftar särskilt till slöjor. Argumentationen 
pekar på förtryck av kvinnor och exempelvis en shikh-
turban eller en judisk kippa kopplas sällan till detta. Om 
vi   koncentrerar oss på det faktum att det är anställda i 
kommunen som förbudet gäller, måste vi notera att det 
riktas mot personer som har en anställning, troligtvis 
talar svenska, sannolikt kan försörja sig själva och har 
en bostad. Dessa i sin tur är några av de centrala delarna 
i integration, också mycket troliga delar i att känna en 
tillhörighet. I Staffanstorps integrationsplan diskuteras 
integration på en nivå där kommunen kan förväntas er-
bjuda hjälp med sådant som att boka tvättstugor och ge 
information om nödvändiga försäkringar och elavtal (en 
väsentlig del gäller också utbildning, men huvudsakligen 
från en synvinkel som antar att det kan finnas en ovilja 
bland nyanlända att ta del av den erbjudna utbildning-
en). I Staffanstorp är målet med integrationsplanen att 
den nyanlända ska bli självförsörjande med boende och 
en integrerad del av Staffanstorp. Om vi   tittar på Åstorps 
förslag och oro beträffande integration mot bakgrund 
av Staffanstorps mål med integration, ser vi att många 

(eventuellt samtliga) delar redan verkar ha löst sig för 
dem som utmålas som potentiella integrationsvägrare. 

Sölvesborg utgör den enda kommunen där tydlighet 
råder ifråga om integration och assimilering. I paragraf 
180 i handlingsplanen anges att de som har som mål 
att återvända till sina ursprungsländer ofta saknar in-
citament att assimilera sig i det svenska samhället (och 
ska uppmuntras att återvända). Det här är inte något 
uttalande som specifikt riktar sig mot kvinnor som bär 
slöjor, men det gör en anmärkningsvärd kontrast till 
handlingsplanens inledande text som uppger att målet 
är att invånarna alltid ska vilja komma tillbaka och 
slå rot i Sölvesborg. Även om det endast är Sölvesborg 
som explicit använder termen assimilering, finns dess 
innebörd i flera andra motioner. I Skurup har en motion 
bifallits, som kommer att inkluderas i en ännu oskriven, 
integrationsplan. Motionen är en av de skarpaste i ställ-
ningstaganden om vad som hör och inte hör hemma i 
kommunen. Den hänvisar till en extrem invandring, med 
påstått följande syn på kvinnor som skiljer sig från den 
förstådda svenska jämställdheten. Motionen anger att:

När invandrare kommer till Sverige så skall det vara 
svenska värderingar som gäller och i Sverige är det 
jämlikhet som gäller, oavsett vad som gällde i invand-
rarens forna hemland. [...] Är det så viktigt att man 
vill leva med detta patriarkala förtryck så är Skurups 
kommun inte en kommun där detta förtryck skall kunna 
utövas i, då får man välja någon annanstans att bo. 

I Sölvesborg föreslås i handlingsplanen att man ska 
undersöka hur ett förbud mot kläder som förtrycker 

En grundläggande värdering för oss Sverigedemokrater är att alla 
medborgare ska känna tillhörighet till Sverige. Förutsättningen för 
att kunna känna tillhörighet, gemenskap och tillit är att man tar 
seden dit man kommer och anpassar sig efter svenska normer och 
värderingar. 
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Religion och migration är två begrepp som för-
anlett debatt världen över under lång tid. De 
två termerna är politiskt laddade, inte minst i 

samband där de nämns tillsammans – och relationen 
mellan dem är på många sätt komplex. Den som sö-
ker kopplingar mellan religion och migration behöver 
inte leta länge. Många genom historien betydelsefulla 
religiösa ledare har vid någon tidpunkt tvingats fly sin 
hemvist, med eller utan sina följeslagare, inte sällan på 
grund av en fördömd religiös livsåskådning. Även idag 
kan religion vara en anledning till att människor lämnar 
sina hem, men också något som inger mening och trygg-
het under en traumatisk upplevelse av flykt.

Religion formar inte bara migranters upplevelser innan 
och under resan, utan även upplevelserna när de kommer 
fram. På liknande sätt påverkas också religionen i den 
kontext dit människor anländer vid migration. I Europa, 
som ofta beskrivs som en världsdel där religiösa aktörer 
förlorat stora delar av sin tidigare makt, kan spår av en 
ny utveckling skönjas. Religiösa aktörer kan återfå plats 
i offentliga sammanhang när de – med stöd i religiösa 
narrativ – sätter sig emot en asylpolitik som blivit allt 
mer restriktiv. Detta visade sig i Hamburg år 2013, när ett 
antal församlingar valde att stötta en grupp migranter i 
en konflikt som engagerade tusentals av stadens invånare.

Under våren 2013 möttes en grupp människor som 
flytt sina hemländer i den tyska hamnstaden Hamburg. 
De kom från olika delar av Afrika och hade rest till 
Libyen för att arbeta, men när inbördeskriget i Libyen 
eskalerade efter NATO:s ingripande 2011 såg de ingen 

annan utväg än att fly. Tillsammans med tusentals andra 
for de över Medelhavet och hamnade på den italienska 
ön Lampedusa, där de erhöll flyktingstatus och tillstånd 
för att leva och arbeta. Men den nya tillvaron i Italien 
visade sig snart ohållbar. Flyktinglägren var fulla, och 
Italien var under stor ekonomisk press. Migranterna blev 
manade att röra sig längre upp i Europa. Vissa mottog 
till och med en liten summa pengar från den italienska 
regeringen för att täcka biljettkostnader. Drygt trehundra 
av de många tusen som flytt från Libyen via Lampedusa 
kom till Hamburg. Väl på plats bestämde de sig för att or-
ganisera sig och strida för rätten att få stanna i Tyskland 
permanent. Migranterna bildade en grupp som de kallade 
”Lampedusa in Hamburg”, och det dröjde inte länge för-
rän deras kamp stöttades av tiotusentals individer och 
ett hundratal organisationer. Några av de mest centrala 
aktörerna för proteströrelsen – vars arbete kom att både 
hyllas och kritiseras – var religiösa samfund. 

När de som skulle bilda ”Lampedusa in Hamburg” kom 
till den tyska staden, inackorderades de i ett vinterpro-
gram som erbjöd tak över huvudet för hemlösa under 
årets kallaste månader. I april, när nätterna ännu var 
råa, avslutades programmet. Migranterna stod återigen 
utan sovplats, och många bestämde sig då för att vända 
sig till Hamburgs religiösa samfund.

 Den församling som blev mest central för ”Lampe-
dusa in Hamburg”-rörelsen är också den vars roll denna 
artikel ska fokusera på – den evangelisk-lutherska St. 
Pauli-kyrkan, lokaliserad i hamnstadsdelen St. Pauli.  

RELIGION,  
MIGRATION  
OCH ETT MINNE  
AV MOTSTÅND

TEXT & FOTO: VERA ERICSON VON BAHR

St. Pauli-kyrkan
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 Tegelkyrkan reser sig på en av Hamburgs höjder, med 
utsikt mot floden Elbe. Utifrån ser kyrkan ut som de 
flesta andra, men dess insida vittnar om att den är 
lokaliserad i ett speciellt kvarter. Väggarna pryds av 
porträtt av tidigare pastorer i traditionella dräkter, men 
också av symboler för St. Pauli. Över en av kyrkans 
portar hänger en banderoll med budskapet ”Refugees 
Welcome” och bredvid den en modern tavla i neonfärg. 
Konstverket föreställer en gata, där en man passerar ett 
fönster. Inne i huset syns konturen av en kvinna, som 
lättklädd blickar ut genom rutan. Motivet för tankarna 
till de många strippklubbarna och sexshopparna i sta-
dens red-light district, Reeperbahn, bara ett stenkast 
bort från kyrkan. 

En junikväll 2013 kom ”Lampedusa in Hamburg”–
medlemmarna till St. Pauli-kyrkan och bad om tillåtelse 
att få sova på kyrkogården. Kyrkans pastor bestämde sig 
för att släppa in medlemmarna och erbjöd dem sovplats 
i kyrkorummet. Varken personalen eller gruppmedlem-
marna visste då att försommarnatten i kyrkan skulle 
bli den första av många. På St. Pauli-kyrkans golv och 
kyrkbänkar spenderade över 70 gruppmedlemmar sina 
nätter under nästan ett halvår. St. Pauli-kyrkan ställde 
snart om stora delar av sin verksamhet för att stötta 
”Lampedusa in Hamburg”. Ute på kyrkogården sattes 
ett tält upp, som fungerade som en mötesplats för övriga 
medlemmar i gruppen. Över tältet fästes en skylt med 
texten ”Embassy of hope”, hoppets ambassad. 

Kring kyrkan i St. Pauli kom kvarteret samman; 
restauranger lämnade mat, grannar försåg gruppmed-
lemmarna med alltifrån kläder till språkundervisning, 
och den kända fotbollsklubben FC St. Pauli donerade 
sängkläder och handdukar. En dörrvakt som vanligtvis 
stod utanför nattklubbarna på Reeperbahn, prome-
nerade efter sina arbetspass den korta vägen upp till 
kyrkan för att skydda gruppen från oinbjudna besö-
kare i höstmörkret. ”Människor upptäcker kyrkan som 
handlingsmöjlighet”, berättade kyrkans pastor för en 
journalist för tidningen Die Zeit sommaren 2013, och 
fortsatte: ”Plötsligt uppstår en helt ny församling”. 

Uppslutningen i St. Pauli var ingen slump. Kvarteret 
präglas av en stark kollektiv identitet, där beskydd av 
de svaga utgör en stor del. Trots att området idag har 
gentrifierats, har minnet av en stadsdel som formats av 
utanförskap, kamp, mångfald och samhörighet lämnat 
sina spår. Genom historien har St. Paulis invånare kon-
tinuerligt och öppet kritiserat makthavarna. Mest kända 
är kanske de protester som under 80-talet pågick på 
gatan Hafenstraße. Husen på den smala gatan, alldeles 
i närheten av kyrkan, ockuperades i protest mot det att 
staden inte var tillgänglig för alla. Ockupationen – som 
under perioder ledde till våldsamma protester – varade 

i flera år, innan konflikten till sist löstes och Hamburgs 
makthavare och ockupanterna kom överens. Drygt 30 
år senare ägde en annan typ av ockupation rum i St. 
Pauli, när ”Lampedusa in Hamburg”-gruppen hävdade 
sin rätt att bli kvar inte bara i en byggnad, men också i 
en stad, ett land och en världsdel. 

St. Pauli kyrkan må ligga i ett kvarter med en spe-
ciell historia, men att människor på flykt söker skydd 
i religiösa rum är en företeelse som går att spåra långt 
tillbaka i historien. Heliga platser har erbjudit skydd 
för människor på flykt sedan tusentals år tillbaka – 
inom mängder av traditioner. Än idag är det vanligt 
att religiösa aktörer väljer att slå upp portarna till sina 
rum. I bland annat USA har ett stort antal församlingar 
under de senaste årtiondena beslutat att släppa in – av 
samhället betraktade som illegala  – migranter, för att 
beskydda dem från ett stundande hot om utvisning. Serin 
D. Houston (2017), lektor i geografi och internationella 
relationer, har kallat företeelsen Sacred squatting, helig 
ockupation. För de som söker skydd från myndigheter i 
väst erbjuder just kyrkor ofta ett säkert skydd. Genom de 
institutionaliserade positioner som kristna samfund be-
sitter får de migranter som tillåts utöva helig ockupation 
en mäktig bundsförvant. Myndigheterna undviker att gå 
in i kyrkor och uppmärksamheten från media genererar 
inte sällan ett stort stöd från det lokala samhället. 

Intresset för kyrkan i St. Pauli och dess arbete med 
”Lampedusa in Hamburg” växte lavinartat under 
sommaren och hösten 2013. Tyska tidningar fylldes 
av reportage och intervjuer med gruppmedlemmar och 
kyrkans personal. Stora mängder donationer nådde för-
samlingen, en del av dem delades ut till andra religiösa 
aktörer som arbetade med gruppen. Kyrkan samar-
betade bland annat med en moské i den västra delen 
av staden, som också ställt om sin verksamhet under 
”Lampedusa in Hamburg”-rörelsen. Ett interreligiöst 
samarbete påbörjades, och de religiösa aktörer som stöt-
tade gruppen hjälpte och lärde känna varandra. 

Samtidigt använde ”Lampedusa in Hamburg”-med-
lemmarna sin tid åt att föra en livsviktig politisk kamp. 
Tidigt under proteströrelsen bestämde sig gruppen för 
att strida för ett kollektivt uppehållstillstånd för samtliga 
medlemmar. Hamburgs politiska makthavare accepte-
rade inte förslaget. Efter ett antal dialoger presenterade 
de hösten 2013 ett slutgiltigt bud till medlemmarna: de 
som valde att påbörja individuella ansökningsprocesser 
skulle tilldelas en särskild typ av tillfälligt uppehållstill-
stånd som kallades Duldung. Duldung innebar skydd 
under den period som medlemmarnas fall prövades, 
men kom enligt många med stora osäkerheter. Risken 
att ansökan skulle avslås bedömdes som stor och hotet 
om deportering kvarstod. 

Hamburgs senat presenterade sitt förslag i samband 
med att ”Lampedusa in Hamburg”-protesterna hade 
eskalerat. Stadens polis hade patrullerat de platser där 
de visste att gruppmedlemmarna befann sig, och rik-
tade särskilt fokus på området kring kyrkan i St. Pauli. 
På närliggande gator sökte de människor som olagligt 
befann sig i området. ”Lampedusa in Hamburg”-an-
hängarna rasade och kritiserade polisen för att utsätta 
migranterna för rasprofilering. Demonstrationerna blev 
alltmer våldsamma, och tiotusentals möttes i protest 
på gatorna. Men polisen höll sig utanför kyrkans svala 
tegelväggar. Hamburgs dåvarande borgmästare beskrev 
i en intervju att polisen undvek att gå in i kyrkan, ef-
tersom traditionen av kyrkor som skyddsrum skulle 
respekteras. På så sätt vävde den heliga ockupation som 
”Lampedusa in Hamburg”-medlemmarna utövade ett 
starkt skyddsnät under protesternas mest intensiva fas. 

Men det var inte bara genom att erbjuda husrum 
som Hamburgs religiösa samhälle engagerade sig i 
”Lampedusa in Hamburg”-protesterna. Ett flertal av 
stadens religiösa ledare uttryckte sitt missnöje mot 
den europeiska flyktingpolitiken och en oförståelse 
för hur de styrande i Hamburg hanterade situationen. 
En representant för Nordkirche  – som samlar norra 
Tysklands evangelisk-lutherska församlingar, och som 
var en central aktör i rörelsen  – talade i radio om hur 

den europeiska flyktingpolitiken driver människor in i 
illegalitet. St. Pauli-kyrkans pastor beskrev i en intervju 
att han var chockad över att Hamburgs senat inte upp-
skattade församlingens handlingar. En påtaglig friktion 
uppstod mellan kyrkan och stadens makthavare. Ham-
burgs politiker hade hoppats på ett samarbete och blev 
besvikna när församlingen i St. Pauli intog en annan 
position. Spänningarna kan förstås ur flera perspektiv, 
bland annat i ljuset av samhälleliga processer som för-
ändrat religiösa aktörers roller i migrationsfrågor, såväl 
som inställningen till migration i västvärlden. 

De religiösa aktörernas arbete under ”Lampedusa 
in Hamburg” kan ses som del av ett större mönster. 
Bland andra har Erin K. Wilson och Luca Mavelli 
(2016) uppmärksammat att religiösa organisationer, 
på olika platser i världen, väljer att kritisera staters 
migrationspolitiska arbete. Enligt de två forskarna 
ligger förklaringen delvis i de processer som förändrat 
diskursen kring migration. Efter att ”kriget mot ter-
rorn” påbörjades efter terrorattackerna den 11 septem-
ber 2001, och i samband med framväxten av radikala 
islamistiska grupperingar, har kritiska narrativ kring 
migration blivit allt mer framträdande. Parallellt har 
större fokus lagts på att västerländska stater ska skydda 
sina medborgare från människor utifrån, och inte minst 
från religiös fundamentalism. 

Hamburgs red-light district Reeperbahn
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De kritiska narrativen kring migration har bidragit till 
en mer restriktiv migrationspolitik, som enligt Wilson 
och Mavelli legitimeras genom att stater i väst avsäger 
sig ansvaret för de traumatiska upplevelser som migran-
ter tvingas genomgå och konstruerar invandring  – och 
därigenom migranter – som anledningen till samhällens 
problem. Men utvecklingen har också genererat starka 
motreaktioner, bland annat från religiösa organisationer. 
I praktiken utövas motståndet genom att religiösa aktö-
rer erbjuder migranter alltifrån sängplatser till juridisk 
rådgivning, men också genom faktiska protester mot 
enskilda beslut och mot migrationspolitik i allmänhet. 
Exemplet ”Lampedusa in Hamburg” bär många spår 
av en sådan utveckling. 

Att religiösa aktörer erbjuder stöd till migranter är 
ingen nyhet, men hur deras arbete värderas och tas 
emot av utomstående, sekulära aktörer har till viss 
del förändrats. Sedan kalla krigets slut har neoliberala 
strömningar svept genom Europa och format staters, 
och i förlängningen religiösa organisationers, ansvars-
områden i samhället. Delar av de välfärdstjänster som 
förr försågs av staten har tagits över av civilsamhället, 
som religiösa organisationer idag utgör en del av. På 
lokal nivå verkar de religiösa organisationerna tillsam-
mans och i konkurrens med andra civilsamhällesaktörer 
med att täcka upp för det välfärdsarbete som staten 
tidigare ansvarat för. I situationer som ”Lampedusa in 
Hamburg” blottläggs de många gånger komplicerade 
relationerna mellan de religiösa samfunden, staten och 
andra civilsamhällesaktörer. 

Samtidigt som religiösa organisationer valde att 
engagera sig i ”Lampedusa in Hamburg”-gruppens 
kamp, stöttades gruppen också av ett stort antal andra 
organisationer. Till en början samarbetade de många 
aktörerna, härstammande från vitt skilda ideologiska 
traditioner, för ett gemensamt mål: gruppmedlemmar-
nas rätt att stanna i Tyskland. Men ”Lampedusa in 
Hamburg”-rörelsen hade på många sätt en tydlig fiende, 
till vilken kyrkan i St. Pauli hade en etablerad relation: 
staten, och mer specifikt Hamburgs senat. Relationen 
påverkade hur kyrkan i St. Paulis handlingar togs emot 
av övriga anhängare. I en pamflett med information 
om ”Lampedusa in Hamburg” beskrevs att religiösa 
samfunds stöd till människor bidrog stort till samhället, 
så länge det utfördes ”konsekvent och utan rädsla för 
den kalla makten”. Kyrkans engagemang kom efter en 
tid att problematiseras och kritiseras av såväl utomstå-
ende som av medlemmar i ”Lampedusa in Hamburg” 
-gruppen. Detta synliggjordes framför allt när Ham-
burgs politiker erbjöd de gruppmedlemmar som läm-
nade in individuella ansökningar om uppehållstillstånd 
en Duldung, tillfällig rätt att stanna i Tyskland. 

När statens erbjudande kom under hösten 2013 ställ-
des ”Lampedusa in Hamburg”-rörelsen på sin spets. 
Situationens komplexitet ledde till splittringar både 
inom och utanför gruppen. Somliga medlemmar be-
dömde senatens förslag som den bästa chansen att 
bli kvar i Tyskland. Andra såg erbjudandet som ett 
slutgiltigt bevis på att Hamburgs ledare vägrade lyssna 
till medlemmarnas röster. Duldung-erbjudandet var 
på inga sätt positivt för de delar av ”Lampedusa in 
Hamburg”-rörelsen som såg en kollektiv lösning som 
den enda möjliga. När representanter för kyrkan i St. 
Pauli tillsammans med Nordkirche valde att uppmunt-
ra medlemmarna att acceptera erbjudandet, följde där-
för starka reaktioner. En del av gruppens medlemmar 
och anhängare ansåg att kyrkan inte mäktade stå emot 
pressen, utan vek sig för den politiska makt som de 
historiskt varit sammanbundna med. Bland kritikerna 
fanns politiska organisationer, vissa härstammande ur 
den vänsterradikala tradition som varit del av St. Pau-
lis historia. De menade att gruppens kamp försvårades 
och att medlemmarna tystades till följd av kyrkans 
handling. Pastorerna i kyrkan hävdade å andra sidan 
att de endast gjorde vad de trodde var bäst för mig-
ranterna. Oavsett om kyrkans agerande påverkades av 
statens önskemål står en sak klar: kyrkans institutio-
naliserade samhällsställning komplicerade dess arbete 
under protesterna. 

Berättelsen om St. Pauli-kyrkans roll i ”Lampedusa in 
Hamburg” öppnar för många tolkningar. Arbetet som ut-
fördes i kyrkan fick ett enormt genomslag som delvis kan 
förstås genom St. Paulis historia: kvarteret aktiverades 
när en utsatt grupp inledde en egen kamp mot makten. 
Kyrkans hjälp var på många sätt värdefull för medlem-
marna. Uppmärksamheten och stödet som genererades 
av den heliga ockupation som tog plats i kyrkorummet 
i St. Pauli, resulterade i förmåner som annars aldrig nått 
”Lampedusa in Hamburg”-gruppen. Men när kyrkan 
valde att uppmuntra gruppmedlemmarna att följa den 
väg som staten visade, blev många besvikna. Ställnings-
tagandet tolkades av vissa som ett bevis på att kyrkan 
ännu står på ”den kalla maktens” sida. 

Kyrkan i St. Pauli befann sig på många sätt i en spe-
ciell position: som representant för en stadsdel vars his-
toria präglas av kritik mot makten. Samtidigt, och inte 
minst i utomstående organisationers ögon, var kyrkan 
också en representant för staten. Balansgången mellan 
de två rollerna visade sig under proteströrelsens gång 
vara komplex, och påverkade samarbetet med andra 
aktörer. Faktumet att den för protesterna viktigaste 
religiösa aktören var lokaliserad på en plats som St. 
Pauli, blottlade hur religiösa organisationers roll i mig-
rationsarbete i dagens Europa, på fler sätt än vad man 
kan tro, formas av samfundens relation till staten.  

St. Pauli i uppror under G20-mötet i Hamburg 2017
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Men trots att relationerna mellan ”Lampedusa in 
Hamburg”-gruppens anhängare var komplexa, tycks 
både de som kritiserade och hyllade kyrkan i St. Paulis 
handlingar ha varit överens om en sak: kyrkan var en 
maktfull aktör, med stor inverkan på medlemmarnas 
framtid och protesternas utfall. På så sätt blir berättel-
sen om St. Pauli-kyrkan och ”Lampedusa in Hamburg” 
ett exempel på hur sociala förändringar som skett i 
Europa har format religiösa aktörers roll i samhället. 
Många forskare inom religionsvetenskap har under-
sökt och analyserat hur religionens roll i den offentliga 
sfären begränsats under modern tid och hur kyrkan 
genom sekulariseringsprocesser förlorat stora delar av 
sin makt. Ett sätt att förstå händelserna under ”Lam-
pedusa in Hamburg” är som del av ett mönster, som 
vittnar om att religiösa samfund i Europa kan återfå 
inflytande som välfärdsaktörer genom att engagera sig 
i exempelvis migrationsfrågor. Utvecklingen är sam-
mankopplad både med neoliberala processer, men 
också med diskurser kring migration. Med avstamp i 
narrativ som understryker vikten av att hjälpa andra i 
nöd kan religiösa aktörer välja att använda sin position 
till att visa en annan väg än den politiska maktens. På 
så sätt får de chans att förmedla sin religion och dess 
narrativ till en betydligt större publik än den som i 
vanliga fall lyssnar. Kyrkan blir en plats runt vilken 
människor samlas, och kanske till och med en plats där 
man organiserar sig i protest. 

En sådan tolkning av det som skedde i St. Pauli 
år 2013 öppnar för spännande frågor, som förhopp-
ningsvis kommer att undersökas i forskning under 
de kommande åren. I det sekulära Europa framhålls 
religion och religiositet inte sällan som hämmande 
för migranters chanser till integration, men frågan är 
om religiösa aktörers position och ökade inflytande i 

migrationsarbete på sikt kan komma att förändra en 
sådan uppfattning. Kanske kommer religiösa aktörer 
i högre utsträckning kunna bana väg för migranter 
in i europeiska samhällen, och kanske kan en sådan 
utveckling förändra bilden av relationerna mellan re-
ligion och migration i Europa. Oavsett vilket står det 
klart att berättelsen om ”Lampedusa in Hamburg” är 
ett exempel inte bara på hur religiösa aktörer formar 
migrationsprocesser, utan också hur migration påverkar 
religionens roll i den kontext dit migranter anländer. ¢
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Den 22 juni 1765 var en lördag och det var 
ännu två dagar till midsommardagen som på 
1700-talet sammanföll med Johannes döparens 

dag. Men innan det var dags för Lunds studenter och 
professorer att maja midsommarstången skulle två 
av stadens lärda män mötas för att ventilera en av-
handling om kinesernas avgudadyrkan, det vill säga 
buddhism.

Den ene hette Bernt Darin, född 1743 i skånska 
Bjuv. Darin växte upp i ett hem som sympatiserade med 
väckelsepredikanten Peter Murbeck (1708–1766), som 
var inspirerad av traditionell pietism och herrnhutism. 
Som 16 åring kom Darin till Lund, betalade lösen för 
studentbrevet, avgiften till universitetsbiblioteket samt 
ett bidrag till den så kallade ”fiscus pauperum” (fond för 
fattiga och sjuka studenter), och blev därmed på höstter-
minen 1759 inskriven som student vid Lunds universitet. 
Efter hans ”examen pro exercitio” (för övnings skull, en 
inledande examen) om kinesernas avgudadyrkan i juni 
1765, prästvigdes Darin i december samma år. Hans aka-
demiska karriär fortsatte med en ”examen rigorosum” 
(strängt förhör, slutprov där fakultetens alla ämnesområ-
den examinerades) och en filosofie magister tre år senare 
(den högsta akademiska graden på den filosofiska fa-
kulteten, där man på 1700-talet inte kunde avsluta med 
en doktorstitel). Darins yrkesbana ledde honom sedan 

som komminister, nådårspredikant och prost till olika 
församlingar på den skånska landsbygden.

Den andre lärde som tidigt på morgonen den 22 
juni 1765 var på väg till Lundagårdshusets stora au-
ditorium, där disputationer brukade hållas, var Ebbe 
Bring (1733–1804). Denne mångsidige man, som föd-
des 1733 i mellanskånska Matteröd, kom redan 1746 
som 13-åring till Lund för att ta upp sina studier. Tre 
år senare examinerades Bring ”pro exercitio” om det 
syriska språket. Efter sedvanliga examina (rigorosum 
& pro gradu, för graden, krävdes för olika titlar och 
befattningar, till exempel läraryrket) nådde han 1779 
doktorsgraden i teologi vid Uppsala universitet. Till hans 
redan digra meritlista med olika anställningar som hä-
radsprost och kyrkoherde i Malmö S:t Petri församling 
kan även bifogas positionen som riksdagsfullmäktige 
anno 1792. Brings sympatier för herrnhutism befästes 
när han 1766 kom till Västra Göinges skogsbygder, där 
den herrnhutiska väckelsen hade ett starkt fäste. 

På titelbladet av Idololatria Chinensium står skrivet 
att Bernhardus Darin var avhandlingens respondent 
och Ebbe Bring dess praeses. Översatt till dagens kutym 
skulle det betyda att Darin hade författat en avhandling 
om buddhism och att Bring inte bara fungerade som 
Darins handledare utan även som själva disputations-
aktens ledare.

DE IDOLOLATRIA 
CHINENSIUM  
– BUDDHISM  
PÅ SKÅNSKA. 
En avhandling om buddhism 
på 1700-talet vid Lunds universitet

Titelblad Idololatria Chinensium, 1765.

På 1700-talet var emellertid denna rollfördelning långt 
ifrån självklar, och när det gällde Brings och Darins av-
handling motsvarade den inte dagens förfaringssätt vid 
framläggande av en avhandling. För det första fanns inte 
senare tiders upphovsmannarätt. För det andra skiljde 
man på 1700-talet inte strikt mellan respondent och 
handledare, utan det fanns ett vittgående samarbete sin-
semellan. Så kunde handledaren skriva ett råmanuskript 
som respondenten sedan framställde i färdigt skick, 
varpå den korrigerades igen av handledaren. På så sätt 
återspeglade avhandlingen framför allt handledarens 
uppfattning. Men även i de fall där respondenten själv 
författade avhandlingen kan man utgå ifrån att den var 
i linje med handledarens åsikter. Respondenten kunde 
visserligen fritt välja vem som skulle agera handledare, 
men den utvalde var nog föga intresserad av att ansvara 
för en avhandling som stod i strid med egna övertygelser.

När det gäller vår examen pro exercitio om kinesernas 
avgudadyrkan talar mycket för att den i stort sett var 
Ebbe Brings verk, och Darins respondens innehållsmäs-
sigt pro forma. För denna slutsats finns det tre starka 
argument. För det första finns det varken i Darins 
privata, akademiska och kyrkliga levnadslopp något 
avtryck som pekar på ett intresse för eller berörings-
punkt med Asiens religioner och kulturer. För det andra 

fanns precis dessa förutsättningar hos Bring. Han var 
utomordentligt beläst inom vitt skilda områden, hyste 
ett intresse för historia, ansvarade i Lund för Killian 
Stobæus’ (1690–1742) kuriosakabinett och skrev även 
efter Idololatria Chinensium om främmande religioner 
(till exempel om Osiris-statyer). Vidare författades av-
handlingen på ett så pass avancerat latin som bara få 
unga studenter (Darin var 21) torde ha varit kapabla 
till. För det tredje användes framför allt examina pro 
exercitio av handledande lärare och professorer som ett 
billigt sätt att publicera egna skrifter. Detta hade näm-
ligen för handledaren fördelen att respondenten bjöd 
på festligheter och svarade för tryckningskostnaderna, 
medan respondenten gynnades av att han utan en alltför 
kreativ arbetsinsats klarade en examination.

I bästa fall skrivs akademiska avhandlingar för att bli 
lästa. Brings arbete om den kinesiska avgudadyrkan 
hade goda förutsättningar att nå målet. Avhandlings-
ämnet var modernt eftersom allt som handlade om Kina 
var modernt på 1760-talet. Det var aktuellt eftersom 
det behandlade samtidens främmande religioner, belyst 
genom en religionshistorisk tillbakablick. Avhandlingen 
aktualiserade även den eviga frågan om man får dyrka 
religiösa bilder eller om man ska storma dem. Det var 
en dispyt som inte bara hetsade upp protestanter och 
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katoliker, utan också diskuterades livligt inom olika 
protestantiska riktningar. 

Men så långt förklarar Ebbe Brings akademiska och 
kyrkliga karriär inte hans intresse för buddhism. Detta 
uppkom enligt min mening i och med att Bring 1757 
fick universitetskanslerns förordnade att under profes-
sor Eric Gustaf Lidbecks (1724–1803) ansvar förestå 
akademins kuriosakabinett, som hade tagit sin början 
med att professorn i naturkunnighet, Kilian Stobæus, 
anno 1735 donerade sin samling av naturalier och ku-
riosa till Lunds universitet. År 1761 utnämns Bring till 
Lidbecks ständige men oavlönade ”vicarius”, en befatt-
ning som han 1766 av ekonomiska skäl lämnar. Här 
bland kuriosakabinettets saliga blandning av insekter 
och konstföremål måste han för första gången ha stött 
på den kinesiska buddhastatyn som än idag kan beskå-
das på Historiska museet vid Lunds universitet. För att 
kunna förstå Stobæus och hans samlings betydelse för 
Brings och Darins anmärkningsvärda avhandling om 
buddhism, är det nödvändigt att fördjupa sig lite mer i 
Ebbe Brings akademiska bana.

Brings vetenskapliga gärning utspelar sig i en tid när 
1600-talets och 1700-talets polyhistoriska kunskapsi-

deal närmar sig sitt slut och ersätts av en allt större 
ämnesmässig specialisering. Hans arbeten om det sy-
riska språket, ”besynnerlige vatteninsecter”, romerska 
kejsare, växtsjukdomar, Osiris-statyer och kinesisk 
avgudadyrkan ger ett splittrat intryck, men är enligt 
mig ett resultat av hans arbete med Killian Stobæus’ 
samling. Här hittade Bring sina studieobjekt som budd-
hastatyer och konserverade vatteninsekter, och hämtade 
inspiration till nya undersökningar. Slutligen fick Bring 
genom Stobæus’ boksamling tillgång till för hans syften 
relevant litteratur.

Avhandlingens källor består framför allt av jesuitmissio-
närernas rapporter från Kina och Japan, reselitteratur 
som Jörgen Andersens (1620–1679) Orientalische Rei-
sebeschreibung (1669), tidigare svenska avhandlingar 
om Kina som Sven Lagerbrings (1707–1787) Disser-
tatio gradualis, de prærogativis imaginariis literarum 
Chinensium (1748) samt färsktryckta verk av Voltaire 
(1694–1778) och av den franske ex-jesuiten och ny-
blivne deisten François Marsy (1710–1763).

Denna gedigna litteraturlista visar att en grundförut-
sättning för ett studium av buddhism, nämligen tillgång 
till relevant information, förelåg vid Lunds universitet 
i mitten av 1700-talet. Och denna information var 
ingalunda begränsad till källor som var konforma med 
Svenska kyrkans lära, utan omfattade även förhatliga 
jesuitiska papister och gudlösa upplysningssympati-
sörer som Voltaire och Marsy. Den stränga religiösa 
censuren var nog mindre intresserad av vilka författare 
man använde sig av, så länge dessa tolkades på rätt 
sätt. Detta betydde naturligtvis inte att akademiker 
kunde säga och skriva vad som helst, utan de utsattes 
för en rad direkta och indirekta kontrollmekanismer 
vid svenska lärosäten. 

De unga män som sedan barnsben hade uppfostrats 
i den religiösa enhetskulturen fick innan de kunde börja 
sina studier vid ett svenskt universitet genomgå den 
obligatoriska teologiska preliminärexamen. Här kon-
trollerades om den blivande studenten var välbevandrad 
i den lutherska läran och inte hyste några avvikande 
tankegångar. Hade man lyckats med att övertyga exa-
minatorerna om sin renlärighet betydde det inte att man 
hade sluppit undan vidare granskningar. 

Man måste hålla i minnet att Lund var en liten stad 
på 1700-talet med ca 3 000 invånare, och med ett uni-
versitet där alla kände alla och skvallret kunde äventyra 
ens karriär. Framför allt den teologiska fakulteten var 
besjälad av män med apologetisk iver som tyckte att 
teologerna vid ett lutherskt universitet hade dagligen 
”/…/ tillfälle och obligation att tänka på orthodoxien.”
Renlärigheten skulle inte bara försvaras mot utländska 
irrläror som katolicism, utan även mot pietism och 

Ebbe Bring (målning, sakristia S:t Petri Kyrka, Malmö).

herrnhutism som hade vunnit fotfäste i Sydsverige. 
Dessutom alarmerades man till råga på allt av upp-
lysningsidéernas växande popularitet bland Europas 
lärda. Det ryktades att denna ateistiska smitta redan 
hade nått huvudstaden, där två individer hade försökt 
motbevisa Bibeln. Den ena hittade man död i en ränn-
sten, den andra hade dränkt sig vid Kungsholmsbron. 
Det gällde att vara vaken och använda logiken och 
metafysiken som teologins tjänarinna för att bemöta 
”/…/ våra religionsmotståndare, som med principiis och 
argumentis rationis äro mycket beväpnade, vid theolicis 
contraversiis” och på det sättet kunde man ”/…/ deras 
sofisticationer salvera och ofta med eget svärd strypa”.

Ebbe Brings Idololatria Chinensium omfattar 26 sidor, 
uppdelade på sju kapitel, och är därmed av genom-
snittlig längd för en avhandling på 1700-talet. Den kan 
således inte jämföras med 2000-talets avhandlingar, 
utan motsvarar i form och syfte dagens vetenskapliga 
artiklar. Detta var den etablerade metoden att sprida de 
senaste forskningsresultaten, som underlättades genom 
en organiserad byteshandel av avhandlingar mellan 
svenska lärosäten.
Efter titelblad, dedikationer och tacksägelser går Bring 
”in medias res” och börjar avhandlingen med att for-
mulera dess centrala frågeställning. Hur kunde Kina 
förvandlas från ett land som ursprungligen var styrt av 
kloka och moraliska filosofer till ett land där avguda-
dyrkan hade tagit överhand?

För att svara på denna fråga går Bring kronologiskt 
genom Kinas religionshistoria, från konfucianism över 
daoism till buddhism. Det är en resa från ett idealtill-
stånd till kaos och förvirring.

Jag kan här inte gå närmare in på Brings beskriv-
ning av konfucianismen, utan vill bara nämna att den 
liknar den idealiserade bild som jesuitmissionärerna 
sedan 1600-talet hade förmedlat till Europa, och som 
tacksamt hade tagits emot och vidareutvecklats av 
upplysningsfilosofer som Voltaire och Denis Diderot 
(1713–1784). Konfucianismen var ingen religion utan 
en morallära, och Konfucius ingen avgud utan en lärd 
man med höga moraliska ambitioner som hade levt i 
ett land som styrdes av hederliga sociala och moraliska 
värderingar. Deras tro på Tien (himlen) visade att de 
hade påverkats av en form av urkristendom, något som 
förklarade deras höga moraliska standard, då sann 
moral bara kunde komma från kristet inflytande. Det 
betyder för Bring att Konfucius inte var ansvarig för 
avgudadyrkans framgångar i Kina – men vem var det 
då? Detta leder Bring till en lära (daoism) som enligt 
honom grundades 600 före Kristus av en filosof som 
kallades ”Lao Tan” eller ”Lauzu” (Laotse). Dennes 
anhängare tror visserligen på en högsta Gud, men den 

dyrkas tyvärr av kineserna i materiell form. Denna Gud 
har dessutom andra materiella gudar under sig. Men 
även om dagens (1700-tals) daoister är avgudadyrkare 
är det svårt att bevisa att redan Lauzu varit likadan. Vad 
som hände, enligt Bring, var att Lauzu hade banat vägen 
för avgudadyrkandet och gjort det kinesiska folket mot-
tagligt för den sanna boven i dramat, Buddha.

Bring diskuterar två olika teorier angående buddhis-
mens ursprung, som båda hade sina företrädare bland 
1600-talets och 1700-talets experter på området. Den 
första som populariserades på 1660-talet av jesuiten 
Athanasius Kircher (1602–1680) antog att buddhismen 
var en blandning av Buddhas egna idéer och egyptisk he-
dendom som hade exporteras till Indien. Den andra som 
Bring favoriserar menar att buddhismen är en bland-
ning av Buddhas egna påhitt och kristna föreställningar 
som hade kommit till Indien via aposteln Tomas. Detta 
skulle enligt Bring också förklara att det fanns likheter 
mellan buddhismen och kristendomen. Denna kristna 
buddhismteori var ännu äldre än Kirchers egyptiska. 
Den framlades av jesuitmissionärer redan på 1500-talet 
efter deras första kontakter med denna okända religion. 
Likheter konstaterades och förklaringar söktes. 

För Bring blir buddhismens kristna rötter tydligast i 
en lära som Buddha förkunnade när han var nära dö-
den: ”Det finns ingen annan princip än Tomheten och 
Intigheten som är alltings ursprung och till vilken allting 
slutligen måste återvända.” För Bring, som för så många 
före och efter honom, inbegriper Buddhas förment sista 
ord självaste essensen av denna religion och represen-
terar den ursprungliga och därmed sanna buddhismen. 
Buddhas lära om Tomheten och Intigheten (idag känt 
som shunyata-lära) innebär enligt Bring att man efter 
döden, ifall man har gjort sig av med sina passioner, för-
enas med den enda Guden. Buddhister tror nämligen att 
människans själ endast är en lösryckt del av den stora 
Gudens själ. Denna Gud är immateriell, allsmäktig och 
god. Den har skapat allt ur Tomheten och Intigheten, 
så att säga ”ex nihilio”. Ur dagens synvinkel är Brings 
förståelse av shunyata-läran en blandning av buddhis-
tiska koncept, kristna gudsbilder och hinduisk advaita 
vedanta-filosofi. Men för honom bevisade det att denna 
lära visserligen var ett avbrott från kristendomen, men 
att den fortfarande hade så många likheter med kristen-
domen att deras släktskap kunde påvisas.

Varför så många europeiska skribenter på 1600-talet 
och 1700-talet i det närmaste var besatta av shunyata-lä-
ran låter sig inte enbart förklaras med att information om 
buddhism framför allt kom via mahayana-buddhistiska 
områden till Europa. Det är också en följd av de frågor 
som ställdes. Dessa styrdes av kristna föreställningar om 
det centrala i en religion; tror de på en Gud och vad 
händer efter döden? Det är en fokusering på läran,  
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helst nedskriven i heliga böcker. Det som i det innersta 
höll ihop buddhismen var Tomheten och Intigheten, den 
buddhistiska motparten till den kristna Guden.

Men problemet med religioner är att de har en ten-
dens att utvecklas från ett påstått idealtillstånd till mer 
degenererade former. Det är här vi människor kommer 
in i bilden. De flesta kineser är vanliga människor, det 
vill säga lågutbildade, omoraliska, lata, egoistiska och 
skenheliga. På grund av sina personliga brister och drif-
ter lämnar de Buddhas ursprungliga lära och vandrar 
på avgudadyrkandets och omoralens breda väg. De är 
anhängare av det som Bring kallar ”den yttre budd-
hismen”, medan de få som fortfarande följer Buddhas 
ursprungliga lära tillhör ”den inre buddhismen”. Fram-
för allt de yttre buddhisternas dyrkan av gudabilder 
står i fokus för Brings kritik och förundran och löper 
som en röd tråd genom hela avhandlingen. Bring re-
dogör inte bara för buddhistiska avgudar som jesuiten 
Athanasius Kircher hade presenterat i sitt stora verk 
China Illustrata (1667), där kineserna hade omformat 
ett helt berg till en buddhistisk avgud, utan ägnar hela 
det avslutande sjunde kapitlet åt beskrivningen av två 
föremål ur Stobeaus’ samling som han beskriver som 
buddhistiska avgudar. 

När det kommer till kritan är det alltså inte själva lärans 
fel att buddhismen utvecklades till avgudadyrkan, utan 
människornas brister. De förändrade och anpassade den 
ursprungliga buddhismen till sina världsliga mål; pengar 
och makt. Det är de yttre buddhisterna som klamrar sig 

fast vid sina ritualer och gudabilder i tron att de följer 
Buddhas lära. De praktiserar en yttre religiositet. 

De inre buddhisterna däremot avstår från världsliga 
mål, ritualer och avgudadyrkande. De strävar efter inre, 
andliga mål. De praktiserar en inre religiositet. Det är 
här Brings av herrnhutismen påverkade religiositet 
kommer in. Hans relativa högaktning för de inre budd-
histernas personliga religiositet återspeglar pietismens 
och herrnhutismens betoning av den inre erfarenheten 
av och förhållandet till Gud, som går hand i hand med 
hög moralisk standard som ska hjälpa till att under-
kuva världsliga begär. Och här finns även kopplingen 
till Bernt Darin som har hamnat en aning i skymundan. 
Darin omfamnade herrnhutismen helhjärtat och levde 
med tiden ett liv där ”/…/ han sysslade helst med det 
som hörde till »en invärtes kristendom». Med förkär-
lek hängav han sig åt stilla kontemplation av korsets 
mysterium.” Både Darin och Bring sympatiserade med 
ett personligt gudsförhållande som var mer eller mindre 
oberoende av ritualer och mänskliga hierarkier.

Brings beskrivning av den yttre buddhismen inne-
håller kritik som i mildare form även riktades av pie-
tister och herrnhutare i Sverige mot 1700-talets levda 
religiositet. Den var präglad av ytterligheter, mekaniskt 
följande av föreskrivna ritualer, skenhelighet, karriär-
tänkande och politiska ambitioner. Det behövdes en 
reformation inifrån för att fokusera på det väsentliga, 
ett personligt gudsförhållande i sann tro.
Är man på jakt efter den ”svenska upplysningen” i 
Brings avhandling uppenbaras ett scenario som idé-

Avguden Fe (Buddha) huggen ur ett berg i Kaina, A. Kircher 
China Illustrata (1667).

Enligt Bring den kinesiska avguden Mini-Fo. (Budai, Xiào Fó, 
känd som den skrattande/feta Buddha.)

Teckning i Idololatria Chinensium av ”kinesiska avgudar” som 
Bring hittade i Stobaeus’ kuriosakabinett. (Originalen: se bild 
Mini-fo & skyddsande.)

Enligt Bring en kinesisk skyddsande. Bring tillägger med torr 
humor att det lundensiska exemplaret förmodligen hade tagits 
från en död man.

historikern Tore Frängsmyr förespråkade angående 
dispyten om det överhuvudtaget fanns en upplysning 
i Sverige värd namnet eller inte. Visserligen läste Bring 
franska upplysningsfilosofer som Voltaire och Marsy, 
visst behandlande han temata med upplysningsrelevans 
(tolerans, ateism, kristendomens position bland världens 
religioner och så vidare), men han anammade inte deras 
åsikter i dessa kritiska frågor. Bring citerar och hänvisar 
till deras böcker när det stöder hans egna teser. Filoso-
fernas ur ett kristet perspektiv mer förargliga uttalanden 
och interpretationer av den buddhistiska religionen ute-
lämnas däremot. Därmed blir Ebbe Brings avhandling 
en liten pusselbit som ligger i linje med Frängsmyrs 
uppfattning att upplysningen i Sverige framför allt var 

ett kulturfenomen: man läste dess litteratur, tyckte kan-
ske till och med att den var underhållande, men deras 
resonemang och krav på förändringar omhuldades inte.

I denna korta artikel har jag bara kunnat ge ett första 
intryck av Brings och Darins anmärkningsvärda avhand-
ling om buddhism. Mycket har fått utelämnas, såsom 
deras diskussioner om själavandringen, buddhisternas 
ritualer, deras ”kyrkor”, munklivet, seder och värde-
ringar. Men den ger förhoppningsvis en fingervisning 
om att den svenska receptionen av buddhism började 
långt innan det fanns buddhistiska konfirmationsläger, 
mindfulness på scoutgårdar och zenmeditation i Lunds 
domkyrka. Buddhism i Sverige är inte en nymodighet 
utan ett svenskt kulturarv. ¢ 

JÜRGEN OFFERMANNS är lektor i religionsvetenskap vid Halmstad Högskola. Han 
disputerade 2002 på en avhandling om zenbuddhism i Tyskland inom ämnet religi-
onshistoria vid CTR, Lunds universitet. Hans forskningsintressen rör receptionen av 
asiatiska religioner i Europa, framför allt ur ett historiskt perspektiv. Det pågående 
forskningsprojektet heter ”Buddhism – ett svenskt kulturarv. Buddhism-receptionen i 
Sverige från 1600-talet till 1930-talet.”
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”O VÖRDADE  
ANDAR, BLI I FRID!” 
Yasukuni 75 år efter krigets slut

Chūkonhi-sten i Minoo utanför Osaka,  
där lokala soldaters andar vördas.

I år är det 75 år sedan Andra världskriget tog slut. 
Japan kapitulerade genom kejsare Hirohitos påbud 
den 15 augusti, även om det formella fredsfördraget 

inte skrevs under förrän en dryg vecka senare, den 2 
september, ombord på det amerikanska slagskeppet 
USS Missouri. Vid tiden för kapitulationen hade Japan 
varit en modern nationalstat i mindre än ett sekel, men 
det var ett sekel som hade präglats av krig och militär 
expansionism.

Nationalstaten Japan föddes ur ett inbördeskrig som 
slutade först 1869, året efter att Meijirestaurationen 
reformerat staten genom att ge kejsaren den högsta po-
litiska makten. Snart därpå införlivades den nordliga 
ön Hokkaido och den sydliga ögruppen Okinawa for-
mellt i det japanska imperiet. Efter detta följde väpnade 
konflikter med regionens andra stormakter, först med 
Kina (1894–95) och därefter Ryssland (1904–1905). 
Japan blev genom sina segrar i dessa konflikter de facto 
en kolonialmakt, med herravälde över Taiwan och den 
Koreanska halvön.

Japan deltog på de Allierades sida i Första världs-
kriget, och när det andra sino-japanska kriget inleddes 
1937 hade kejsardömet redan kontroll över stora delar 
av Östasien, inklusive lydstaten Manchukuo. Under de 
kommande åtta åren erövrade Japan enorma landom-
råden i Asien och Stilla havet, innan kriget vände och 
imperiet imploderade. Vid tiden för de allierades seger 
låg Japan i ruiner. Uppskattningsvis dog tre miljoner 
japaner under kriget, av vilka den stora merparten var 
soldater. Detta inkluderade tusentals tvångsrekryterade 
kolonialtrupper från Korea och Taiwan.

Den 15 augusti är känt i Japan som ”krigsslutets min-
nesdag”. Det är en dag då nationen ska samlas för att 
reflektera över minnet av kriget och den förödelse som 
detta orsakade, såväl i Japan som i dess asiatiska kolo-
nier och i de stora områden som ockuperades under det 
korta men blodiga kriget i Stilla havet. Dagen betecknas 
sedan 1982 formellt som ”dagen för att sörja krigets 
offer och be för fred” och är ingen offentlig helgdag, 
men den uppmärksammas varje år genom åtskilliga så-
väl offentliga som privata ceremonier och evenemang. 
Viktigast av dessa minnesceremonier är den som äger 
rum i Budōkan-hallen i Tokyo, vid vilken både kejsaren 
och premiärministern deltar.

På grund av coronapandemin var deltagarantalet vid 
årets firande begränsat, med omkring 1 400 personer 
närvarande i lokalen. Vid ceremonin talade såväl 
premiärministern som kejsaren. Abe Shinzō uttryckte 
som brukligt en önskan om att inte ”upprepa krigets 
katastrof”, men han var också tydlig med att rikta 
en bön direkt till de stupade: ”Jag ber nu från djupet 
av mitt hjärta en bön till alla Ni andar: vila i frid”. 
Efter premiärministerns anförande talade kejsare 
Naruhito, som fokuserade på kriget som en katastrof 
för regionen. Likt Abe uttryckte han en önskan om 
att inte upprepa krigets förödelse, men precis som 
sin far Akihito brukade göra betonade han att denna 
önskan vilade på ”reflektioner över det förflutna och 
en djup ånger”. ”Tillsammans med hela folket” ut-
tryckte han sedan sin ”djupaste sorg” inför alla de 
som drabbats av Japans handlingar under kriget. 

TEXT / FOTO: ERNILS LARSSON
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Yasukuni-helgedomen i Tokyo.

På ytan är kejsare Naruhitos och premiärminister 
Abes tal lika varandra, men subtila skillnader i deras 
språkbruk visar på hur de representerar två olika sätt 
att förstå krigets historia. I Abes tal står det japanska 
lidandet i centrum. De platser han nämner är alla ja-
panska – Hiroshima, Nagasaki, Tokyo, Okinawa – och 
i centrum för hans tal står de soldater som stupade i 
konflikten. I sitt anförande påtalar Abe att han ”absolut 
inte har glömt att många stupade soldaters ben [ikotsu] 
ännu inte har återbördats”, och han understryker det 
ansvar han känner för att ”så snart som möjligt väl-
komna dessa till sitt fäderneshem [furusato]”. Abe må 
uttrycka en önskan för fred på jorden, men för honom 
handlar den 15 augusti i första hand om de japaner som 
stupade för sitt land.

I kejsare Naruhitos tal är kriget en katastrof för alla 
människor. I första raden i sitt anförande vänder han 
sig till de som ”förlorade sina oersättliga liv” i kriget 
och till deras familjer, men det är den enda gången han 
talar om de stupade. När han återkommer till krigets 
olyckor i slutet av sitt korta tal talar han om hur det 
drabbade alla människor (hitobito), inte endast japaner 
(kokumin). Naruhitos bön handlar om fred och välgång 
för alla människor, även om han tydligt riktar sig till 
sitt japanska folk.

Japans kejsare har ytterst begränsade möjligheter att 
uttrycka sig politiskt och vi ska här inte lägga alltför 
mycket tid på att läsa in budskap i vad han säger i sina 
tal. Vad som däremot är centralt är hur hans korta och 
förhållandevis neutrala anförande skiljer sig från Abes i 
fråga om såväl innehåll som språkbruk. Abe har under 
sin tid som premiärminister gjort sig känd som en stark 

företrädare för den samtida japanska nationalismen, 
och genom sitt fokus på Japans stupade soldater riktar 
han sig tydligt mot ett antal centrala lobbygrupper på 
den japanska högerkanten – i synnerhet till Izokukai, 
en intresseorganisation för de som förlorade anhöriga 
i kriget.

I The God Strategy (2010) analyserar David Domke och 
Kevin Coe hur religion har kommit att användas som 
en strategisk resurs i amerikansk politik. I sitt arbete 
väljer de att skilja mellan två typer av politisk retorik – 
”God talk” och ”faith talk.” ”God talk” syftar här till 
explicita referenser till religion, exempelvis genom det 
sedan Ronald Reagans tid vanligt återkommande ”God 
bless America.” ”Faith talk” är en mer subtil retorisk 
resurs, där ett religiöst bildspråk vävs in i språk på ett 
sätt som gör det svårt att urskilja för en utomstående, 
men som framträder klart och tydligt för medlemmar i 
den religiösa målgruppen. I en amerikansk kontext kan 
det handla om att använda sig av bibliska uttryck för att 
beskriva amerikanska värderingar, som i det återkom-
mande bruket av ”shining city on a hill” (från Bergs-
predikan: ”en stad uppe på ett berg kan inte döljas”).

Det är förhållandevis enkelt att studera ”God talk” 
och ”faith talk” i USA, där politiker har en lång historia 
av att öppet flörta med religiösa församlingar, men det 
är betydligt svårare i länder där den politiska retoriken 
inte är lika explicit. På grund av den japanska kon-
stitutionens tydliga åtskillnad mellan stat och religion 
har japanska politiker under hela efterkrigstiden varit 
mycket försiktiga med hur de talat, och när någon 
framträdande politiker glömmer sig leder detta ofta till 

kraftiga reaktioner. Ett av få exempel på ”God talk” hos 
en japansk premiärminister såg vi år 2000, när Mori 
Yoshirō i ett anförande inför den shinto-politiska orga-
nisationen Shinseiren beskrev Japan som ”ett gudarnas 
land” (kami no kuni). Kritiken lät inte vänta på sig och 
incidenten ses ännu idag som ett av de värsta övertram-
pen av en ledande politiker i Japan.

Därför blir det också så mycket mer spännande att 
studera japanskt ”faith talk”. För vi ska inte låta den 
japanska politikens torra och sekulära yta lura oss – 
det finns otroligt mycket material att studera om man 
vet vad man ska leta efter. Hos Abe, Mori och andra 
framträdande politiker från det Liberaldemokratiska 
partiet rör det sig i regel om vinkningar till grupper 
inom vad vi kan kalla den shinto-nationalistiska högern. 
Moris uttalande om det gudomliga landet är ett tydligt 
exempel på detta: genom att använda ett uttryck hämtat 
från förkrigstidens japanska retorik flörtade han öppet 
med sina åhörare från Shinseiren, den nationella shinto-
organisationen Jinja Honchōs politiska gren.

Även Abe gränsar ofta till det explicita när han ge-
nom tal och handlingar vänder sig till Japans shinto-
etablissemang. Han har ofta talat inför Shinseiren, även 
om han hittills har undvikit att använda nyckelfrasen 
”gudarnas land”, och han har inlett varje år som premi-
ärminister med en första pressträff i Ise, i anslutning till 
att han genomför sin första bön för året (hatsumōde). 
Ett av hans mer anmärkningsvärda tilltag såg vi 2016, 
när han såg till att Ise-Shima fick stå värd för G7-mötet. 
Mötet inleddes med att toppolitiker från hela världen, 
inklusive president Barack Obama, gjorde ett besök vid 
Ise-helgedomen, Jinja Honchōs andliga centrum.

I det anförande som premiärminister Abe gav i 
Budōkan den 15 augusti i år finns flera exempel på vad 
jag vill karaktärisera som japanskt ”faith talk”, men 
det mest centrala ser vi i hur han i en stor del av sitt 
tal riktar sig direkt till de stupade soldaternas andar, 
mitama. För att förstå hur detta är en form av ”faith 
talk”, och vilka som är de tänkta mottagarna, behöver 
vi först titta närmare på den religiösa situationen i Japan 
efter Meijirestaurationen.

Efter att i drygt två sekel ha varit formellt stängt för 
omvärlden tvingade den amerikanske flottkommen-
dören Matthew C. Perry med sina moderna kanon-
båtar i mars 1854 Japan att öppna sina hamnar för 
handel. Detta möte med en teknologiskt överlägsen 
utländsk makt tvingade fram en massiv förändring av 
det japanska styret, där den feodala maktordningen, 
Tokugawa-shogunatet, efter en period av stormiga för-
handlingar och väpnade konflikter kom att ersättas med 
en oligarkisk maktordning. Genom den tidigare nämnda 
Meijirestaurationen 1868 gavs kejsaren en auktoritativ 

plats på toppen av den nya staten, där nationens varje 
handling formellt utfördes i hans namn.

Som vi sett präglades det nya Japans första decennier 
av militär expansionism, med följden att många tusen 
unga män föll i strid för kejsaren och nationen. Fler 
än tolv tusen soldater stupade under det Första sino-
japanska kriget, och i det Rysk-japanska kriget stupade 
mellan femtio- och åttiotusen man. Bara i belägringen 
av Port Arthur dog fjortontusen japanska män, de flesta 
infanterister som skickades fram i våg efter våg mot 
de ryska befästningarna. Detta var fortfarande bara en 
bråkdel av vad som komma skulle, när kriget i Stilla 
havet bröt ut knappt fyrtio år senare.

Efter Japans öppnande genomgick Japan inte bara en 
politisk reform, utan även en religiös. Sedan 1600-talet 
hade proto-nationalistiska filosofer inom den så kallade 
Kokugaku-skolan (”läran om landet”) fördjupat sig i 
studier av det förment japanska. Med utgångspunkt i 
Japans äldsta texter, i synnerhet kejsarkrönikan Kojiki, 
sökte dessa tänkare efter det genuint japanska, det som 
antogs ha funnits i landet innan Japan uppgick i den 
kinesiska kultursfären med allt vad det innebar. Utöver 
filologiska övningar som syftade till att återställa det 
japanska ur-språket, vad 1700-talsfilosofen Motoori 
Norinaga kallade för yamato-kotoba, var dessa tän-
kare även intresserade av Japans andliga landskap före 
buddhismens ankomst på 500-talet. I deras skrifter ut-
forskades relationen mellan kejsaren och det gudomliga, 
och det är här vi finner roten till det som idag betraktas 
som shinto.

1868 ”restaurerades” kejsarordningen och kejsaren 
fick den makt han enligt Kojiki ska ha haft i äldre his-
torisk tid, innan de feodala familjerna relegerade honom 
till den symboliska rollen som andlig ledare. I samband 
med detta ”återgavs” även shinto sin plats i centrum 
för den nationella berättelsen. Genom politiska påbud 
särskildes det shintoistiska från det buddhistiska – en 
process som resulterade i att mängder av buddhistiska 
texter brändes och buddhastatyer vandaliserades – och 
det shintoistiska prästerskapet fick överta buddhisternas 
roll som statens religiösa arm.

På grund av shintos nya roll i den unga japanska 
nationalstaten övergick även den tidigare buddhistiska 
hanteringen av olyckliga andar nu till det shintoistiska 
prästerskapet. I Japan finns sedan gammalt en tro på 
att den som dör en våldsam död genom olycka eller för 
någon annans hand riskerar att hemsöka platsen för sin 
död som en hämndlysten ande (onryō). Slagfält och an-
dra platser där många människor förolyckats har därför 
i århundraden besökts av buddhistiska präster, som ge-
nom bön ombesörjt att de dödas andar ska kunna lägga 
sig till ro. Viktigt att notera är att det buddhistiska  
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Ingång till gokoku-helgedomen i Yamaguchi-prefekturen

sättet att närma sig stupade soldater på ett slagfält präg-
lades av idén om likhet mellan vän och fiende (onshin 
byōdō) – eftersom alla människor kan återkomma som 
hämndlystna andar spelar det ingen roll på vems sida 
den stupade stred, alla andar måste blidkas.

Denna tradition bröts när det shintoistiska präster-
skapet övertog ombesörjandet av de olyckliga döda. I 
enligt med den nya tidsandan, när Japan skulle bli en 
enhetlig nationalstat i konflikt med andra nationalstater, 
blev det naturligt att endast de som stred för nationen 
skulle tas om hand i Japan. Detta började redan un-
der Boshin-kriget – inbördeskriget mellan Tokugawa-
lojalister och Meijistaten – då endast de som stupade på 
kejsarsidan fick sina andar skrinlagda i den nybyggda 
Tōkyō Shōkonsha, som färdigställdes 1869.

Shōkonsha betyder ordagrant ”helgedom som väl-
komnar andar”. En rad liknande helgedomar byggdes 
runt om i Japan under andra halvan av 1800-talet, med 
syfte att skrinlägga lokala stupade soldaters andar, men 
det var helgedomen på kullen Kudanshita i Tokyo som 
blev mest central i den nya nationella ordningen. 1879 
delgavs helgedomen genom kejserligt dekret ett nytt 
namn, Yasukuni (”land i fred”), och det var här som 
varje stupad soldat skrinlades under det kommande 
århundradet.

Fram till 1945 var Yasukuni den centrala helgedomen 
i det som shintologen Helen Hardacre har benämnt 
”kulten kring de stupade”. I varje japansk prefektur 
byggdes en helgedom med beteckningen gokoku-jinja 
– ”helgedom till nationens försvar” – som fungerade 
som en lokal förgrening för Yasukuni. I varje stad och 
varje by byggdes även olika typer av mindre helgedomar 
och minnesmärken, bland annat de ännu idag vanligt 
förekommande chūkonhi-stenarna, för att representera 
den nationella kulten lokalt. Byns stupade skrinlades 
och firades lokalt, men också i prefekturens gokoku-
helgedom och på nationell nivå i Yasukuni. Den lokale 
hjälten var även nationens hjälte; nationens folk förena-
des i dyrkandet av Japans heroiska andar (eirei).

Under 1930- och 40-talet blev dessa platser intimt 
förknippade med den japanska nationalismen och 
militarismen. När stupade soldater skulle skrinläggas 
bjöd staten in deras anhöriga till Tokyo, där de i of-
fentlig regi fick delta i firandet och tillbedjan av sina 
förlorade makar och söner. Yasukuni och dess lokala 
förgreningar kom att spela en central roll inte bara i 
hur staten förhärligade militärens uppoffringar, utan 
även i hur anhöriga bearbetade sin sorg. För många 
människor fick skrinläggningen stor betydelse, då den 
gav mening åt vad som annars kunde framstå som en 
nära anhörigs onödiga död. Sonen sågs här inte som 
offer för ett hopplöst krig i främmande land, utan som 

en hjälte som med sitt liv försvarat nationen och sin 
familj. När kriget i Stilla havet inleddes och de stupade 
soldaterna kom att räknas i miljontal spelade kulten 
kring de heroiska andarna en central roll i att ge mening 
åt uppoffringarna.

Efter att Japan kapitulerade den 15 augusti 1945 
inleddes en ockupation som skulle få stora konsekven-
ser för landets utveckling. Under ockupationens inled-
ningsfas var USA starkt tongivande och general Douglas 
MacArthur, överbefälhavare för de allierade trupperna 
i Japan, tog sig an uppgiften att reformera Japan från 
grunden. En central princip i den nya ordningen var att 
Japan skulle omvandlas till en liberal demokrati där 
religionsfrihet rådde, och som ett led i detta genomdrevs 
den 15 december 1945 ett direktiv som syftade till att 
helt skilja shinto från staten. Alla de helgedomar som 
under den tidigare ordningen hade varit statligt finan-
sierade institutioner fann sig plötsligt utan inkomster. 
Shinto, som tidigare hade betraktats som något separat 
från religion, blev över en natt i juridisk mening en av 
Japans religioner, med samma rättigheter och skyldighe-
ter som andra religiösa samfund. När all religion skildes 
från staten genom 1947 års konstitution var detta ett 
slag riktat i första hand mot shinto.

På grund av helgedomens nära band till den japan-
ska militären var situationen extra prekär för Yasukuni. 
MacArthur och den amerikanska ledningen övervägde 
in i det sista att demolera helgedomen med anledning av 
dess roll i Japans militarism, men i slutändan räddades 
Yasukuni av just den religionsfrihet som USA sade sig 
företräda. Genom att argumentera för helgedomens re-
ligiösa natur lyckades prästerskapet tillsammans med 
andra förespråkare, däribland två katolska präster, 
argumentera för att även Yasukuni skulle få åtnjuta 
religionsfrihet. Yasukuni överlevde således ockupatio-
nen i en ny form, som privat religiös stiftelse, helt utan 
formella band till staten.

Trots åtskilliga försök att ändra på helgedomens status 
under efterkrigstiden har Yasukuni förblivit en religiös 
institution. Under 60- och 70-talet gjorde LDP flera 
försök att nationalisera helgedomen med motiveringen 
att den fyllde en viktig roll för nationens möjligheter att 
minnas sina döda, men samtliga lagförslag röstades ner. 
Den konstitution som infördes i Japan 1947, till stor del 
författad av en liten grupp amerikaner, slår fast att Ja-
pan är en sekulär stat där religionen ska vara skild från 
makten. Att nationalisera Yasukuni betraktas därför av 
många experter som oförenligt med konstitutionen.

I sin bok Yasukuni-mondai (”Yasukuni-problemet”, 
2004) beskriver den japanske filosofen Takahashi Te-
tsuo hur det idag finns en rad problem kopplade till 
Yasukuni. Ett av dessa är den tydliga åtskillnaden 

mellan religion och stat i konstitutionens tjugonde 
artikel: ”Staten och dess organ får inte ägna sig åt reli-
giös undervisning eller någon annan form av religiösa 
aktiviteter”. Denna princip, tillsammans med Artikel 
89 som förbjuder offentlig finansiering av religiösa in-
stitutioner, utgör grunden för efterkrigstidens sekulära 
ordning och det är denna princip som har stått i vägen 
för åtskilliga statliga aktörers försök att offentligt visa 
sitt stöd för helgedomen.
Hur artikel 20 har tolkats under efterkrigstiden ska vi 
inte gå in på här – den intresserade är välkommen att 
läsa min avhandling om detta – men av primär rele-
vans för den här diskussionen är att ett flertal rättsfall 
har kretsat kring just institutioner kopplade till kulten 
kring de stupade. Dessa rättsfall berör finansieringen 
av en lokal chūkonhi-sten, offentliga offergåvor till 
gokoku-helgedomar eller besök av ledande politiker vid 
Yasukuni-helgedomen, och de visar tydligt hur infekte-
rad frågan om gränsen för den japanska sekularismen 
fortsätter att vara. Abe Shinzō tillhör de politiker som 
har besökt Yasukuni under sin tid som premiärminister, 
men då han var tydlig med att han gjorde så i egenskap 
av privatperson friades han i den efterföljande rättsliga 
prövningen. Även politiker åtnjuter grundlagsskyddad 
religionsfrihet i Japan.

Att Abe trots detta endast besökte helgedomen en 
gång, i december 2013, berodde istället på ett annat av de 
problem med Yasukuni som Takahashi identifierar i sin 
bok: det diplomatiska. Många av Japans grannländer och 
forna fiender ser Yasukuni som en symbol för japansk 
militarism och aggression, och besök vid helgedomen blir 
därigenom oförenliga med politiska löften om att arbeta 
för fred. Koizumi Junichirō, som var premiärminister 
2001–2006, besökte Yasukuni sex gånger under sin tid 
vid makten, sista gången den 15 augusti 2006. Trots att 
Koizumi varje gång insisterade på att han bad för fred 
fick hans besök katastrofala följder för Japans diploma-
tiska förbindelser med Sydkorea och Kina. Detta är den 
huvudsakliga orsaken till att efterkommande LDP-pre-
miärministrar, med undantag för Abe, har avstått från att 
besöka helgedomen. Återuppbyggandet av den japanska 
ekonomin är fullkomligt beroende av handelsutbytet med 
Kina och har därför prioriterats framför nationalistiska 
lobbygruppers önskemål.

En aspekt av Yasukuni som ofta hamnar i skym-
undan, men som Takahashi lyfter i sin bok, är den 
känslomässiga. Yasukuni och kulten kring de stupade 
har sedan de instiftades fyllt en central funktion för 
de miljontals människor i Japan som förlorat familje-
medlemmar i landets olika krig. Ännu idag är Yasukuni 
fortfarande den plats där många människor bäst anser 
sig kunna visa sin respekt för stupade anhöriga, och 
således ses det som naturligt att även landets högsta 

ledare ska göra detta. På samma gång är det viktigt 
att ha i åtanke att Yasukunis prästerskap har skrinlagt 
alla de som stupade för Japan, utan hänsyn vare sig 
till individens egna åsikter i frågan eller till hans hand-
lingar. Detta är en praktik som har fortsatt även under 
efterkrigstiden, bland annat vid den ceremoni 1978 då 
fjorton A-klassförbrytare skrinlades.

Bland skrinlagda andar finner vi av den anledningen 
många kristna soldater, men även tvångsrekryterade 
kolonialtrupper från Korea och Taiwan. Ett antal rätts-
fall har på senare år utrett möjligheten för anhöriga att 
tvinga Yasukuni att återkalla skrinläggningar, men dessa 
har underkänts i domstolar med hänvisning till Yasuku-
nis religionsfrihet. Liknande fall har även förekommit 
på lokal nivå runt om i landet. Mest känd är den process 
som drevs av änkan till en förolyckad soldat i de japan-
ska självförsvarsstyrkorna (SDF), som drev en fruktlös 
process hela vägen till Högsta domstolen för att tvinga 
den lokala gokoku-helgedomen att släppa hennes mans 
ande. Med hänvisning till religionsfriheten argumente-
rade Högsta domstolen för att staten inte kunde lägga 
sig i ärendet. Som kristen fick änkan hedra sin man som 
hon ville, men samma rätt gällde hans kamrater i SDF 
och prästerskapet i helgedomen.

Under den amerikanska ockupationen grundades 
organisationen Izokukai för att representera de familjer 
som förlorat anhöriga i kriget. Efter att under de första 
åren primärt ha varit en välfärdsorganisation har organi-
sationen idag vuxit till att bli en mycket inflytelserik lob-
bygrupp som är drivande i frågor om nationell stolthet  
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och historieskrivning. Det var ett löfte till Izokukai som 
motiverade Koizumi att besöka Yasukuni, och i orga-
nisationens parlamentsgrupp återfinner vi idag en lång 
rad politiker från den japanska högern. Den 15 augusti 
varje år besöker medlemmar i denna grupp Yasukuni för 
att uttrycka sin tacksamhet inför de heroiska andarna. 
Vid dessa besök är det brukligt att i sin bön vända sig 
direkt till de stupade soldaterna med orden: ”mitama yo, 
yasuraka nare” (o vördade andar, bli i frid”).
Vi återvänder nu till premiärminister Abes anförande i 
Budōkan-hallen den 15 augusti i år. Anförandet hölls i 
anslutning till en sekulär ceremoni för att sörja de som 
stupat i krig, arrangerad av den japanska myndighe-
ten för hälsa och välfärd i samarbete med Izokukai, 
en icke-religiös förening. Av de 1  400 platserna var 
800 reserverade för de stupade soldaternas anhöriga. 
Budōkan-hallen ligger ett stenkast ifrån Yasukuni, men 
kan på intet sätt betraktas som en religiös plats. Trots 
det var innehållet i Abes anförande snarlikt de anföran-
den som andra aktörer höll vid Yasukuni samma dag. 
Abe tilltalade de stupade andarna, mitama, och tackade 
dem för deras uppoffringar. Han uttryckte en bön för att 
de ska vila i frid. Han gav uttryck för sin vilja att snarast 
möjligt återbörda deras ben till hemlandet.

Abes tal är ett utmärkt exempel på ”faith talk” i det 
samtida Japan. Då konstitutionen och de viktiga han-
delsrelationerna med Kina förhindrar premiärministern 
från att be vid Yasukuni-helgedomen gör han det näst-
bästa: han besöker en ceremoni anordnad av en av 
LDP:s viktigaste lobbygrupper, för att där uttrycka sin 
tacksamhet för de stupade soldaternas andar. Att jag inte 

vill benämna hans ord som ”God talk” har framförallt 
att göra med hans ordval. När han talar om mitama är 
detta uppenbart riktat till andarna i Yasukuni, men ordet 
är i sig självt förhållandevis neutralt och kan användas 
i olika sammanhang för att tala om andar; det har 
bland annat använts som en motsvarighet till pneuma i 
japanska översättningar av Nya Testamentet. Hade Abe 
velat uttrycka sig mer explicit kunde han ha använt sig 
av ordet eirei, ”heroisk ande”, men istället valde han 
mitama, ett uttryck med fler tolkningsmöjligheter.

Ceremonin vid Budōkan-hallen är intressant också av 
andra anledningar, inte minst genom kejsarens närvaro. 
Sedan fjorton A-klasskrigsförbrytare skrinlades i Yasu-
kuni 1978 har ingen kejsare besökt helgedomen, trots 
starka påtryckningar från politiker och intressegrupper. 
Kejsaren har dock regelbundet deltagit vid ceremonin i 
Budōkan, för att där uttrycka sin sorg över de stupade. 
Men detta är inte den enda plats som kejsaren besöker.

Precis bredvid Yasukuni ligger den lilla minnespar-
ken Chidorigafuchi, som på ena sidan vetter direkt 
mot kejsarpalatset. I Chidorigafuchi finns sedan 1959 
en begravningsplats tillägnad den okände soldaten, där 
benen från oidentifierade skrinläggs. Chidorigafuchi 
är inte en religiös plats, utan används av en rad olika 
aktörer. Den 15 augusti i år ägde fyra evenemang rum i 
parken, av vilka två arrangerades av buddhistiska grup-
per och två av fredsorganisationer. Kejsaren deltog inte 
under dagen, men sedan 1959 har kejsarfamiljen gjort 
regelbundna besök vid platsen. Sextio år efter krigsslutet 
donerade kejsare Akihito en minnessten till Chidori-

gafuchi med texten: ”Vi som levat i en värld utan krig 
minns er som föddes i svåra tider.”

I debatten om Yasukuni lyfter många fram Chido-
rigafuchi som ett alternativ till helgedomen. Platsen är 
religiöst neutral, den har inte samma bekymmersamma 
historia och den väcker inga starka känslor hos Japans 
grannländer. För landets shinto-nationalister är detta 
dock inte ett alternativ. Även om Chidorigafuchi an-
ses fylla flera viktiga funktioner, inte minst som den 
okände soldatens grav, så kan den inte ersätta Yasukuni 
eftersom den inte är exklusivt tillägnad de stupade sol-
daterna. I Chidorigafuchi minns man alla de som dog 
i kriget, såväl militärer som civila. Vad den nationalis-
tiska högern vill ha är en plats tillägnad soldaterna – de 
hjältar som genom sina uppoffringar antas ha säkrat 
nationens framtid.

I Chidorigafuchi saknas också det teologiska element 
som är grunden till Yasukunis existens. Yasukuni och 
kulten kring de stupade har sedan mitten på 1800-talet 
haft en religiös funktion, i det att de syftar till att blidka 
oroliga andar. Yasukuni är det fredliga land där de som 
dör en våldsam död i krig för nationen ska finna frid, 
en funktion som en sekulär minnesplats som Chidori-
gafuchi inte har. Helgedomar och tempel med liknande 
funktion finns på många andra platser i Japan, i synner-
het där större katastrofer har inträffat. Ett par kilometer 
öster om Yasukuni, på andra sidan av Sumida-floden, 
ligger exempelvis den allmän-buddhistiska minneshal-
len Irei-dō (”hall för att trösta andar”), som restes 1930 
för att lugna andarna efter de tiotusentals människor 
som förlorade livet i den stora Kantō-jordbävningen 
1923. Yasukuni har en religiös dimension som lätt 
glöms bort när fokus för debatten hamnar på Japans 
nationella stolthet.

Det står offentliga personer fritt att öppet besöka 
Chidorigafuchi i egenskap av sitt ämbete, men situatio-
nen är besvärligare vid Yasukuni. Eftersom Yasukuni är 

registrerad som en religiös organisation måste politiker 
som besöker helgedomen göra det som privatpersoner, 
med utgångspunkt i den konstitutionella religionsfri-
heten. Koizumi var otydlig kring detta när han besökte 
helgedomen 2001, något som ledde till att han efter en 
utdragen rättsprocess sedan fälldes i domstolen för att 
ha brutit mot Artikel 20. I kontrast mot detta kan vi 
se hur Abe vid sitt besök 2013 var tydlig med att han 
var där i egenskap av enskild medborgare. En liknande 
stämningsansökan riktades mot Abe, men avslogs i 
domstolen med hänvisning till Abes religionsfrihet. 
Individer har rätt att besöka den religiösa institutionen 
Yasukuni, men ”staten och dess organ” måste hålla sig 
på avstånd.

Just detta faktum svider i ögonen på Japans nationa-
lister. Yasukuni är en central del i det ideologiska system 
de idoliserar, en symbol för japansk självständighet 
och japansk tradition. Viljan att åter placera Yasukuni 
i nationens ideologiska centrum är stark hos många 
konservativa politiker i Japan, men hur det ska göras 
är det ingen som har något svar på. Tills vidare fortsät-
ter Yasukuni att stå där det står – en religiös institution 
utan formella band till staten, men med en ytterst cen-
tral plats i berättelsen om det moderna Japan. ¢
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