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VÄLKOMMEN
VÄLKOMMEN TILL ÄNNU ETT NUMMER av tidningen Religion! Tid-
ningen du håller i din hand är den fjärde i ordningen, men den första 
sedan Andreas Johansson lämnade uppdraget som redaktör. Jag som tar 
över som ny redaktör heter Ernils Larsson. Jag disputerade i religions-
historia vid Uppsala universitet våren 2020 och är idag postdoktoral 
forskare vid Uppsala och Kokugakuin University i Tokyo.

Under Andreas redaktörskap har Religion fått en stabil start. Sedan 2019 
förvaltas tidningen av Svenska samfundet för religionshistorisk forskning 
(SSRF). Intresset för Religion är stort, men det är också glädjande att se 
hur många som är intresserade av att skriva om religion för en bredare 
publik. Trots en kort deadline för manus visade det sig vara förvånansvärt 
enkelt att hitta duktiga och villiga skribenter. Utan dem skulle det inte bli 
någon tidning, så jag är mycket tacksam för deras bidrag!

Det ska bli väldigt roligt att få utveckla tidningen under de kommande 
åren. Ett av mina huvudsakliga mål som redaktör är att sprida tidningen 
till en större läsekrets, inte minst bland ämneslärare och skolelever, men 
jag har även planer för tidningens innehåll och utformning. Jag vill därför 
uppmana er som är intresserade av att skriva för Religion att hålla ett öga 
på SSRF:s hemsida under våren.

Årets nummer av Religion innehåller artiklar av seniora forskare, post-
doktorer, doktorander och studenter. Artiklarna täcker ett brett spektrum 
och illustrerar väl hur stort det religionsvetenskapliga fältet är. Årets 
tidning innehåller tio artiklar, som bland annat behandlar kristen och 
muslimsk andlig vård i Sverige, islamofobi i Indien, receptionen av Ansgar 
och kristna preppers i USA.

Jag hoppas att du som läsare finner texterna lika spännande som jag 
gjorde. Om så är fallet hoppas jag också att du vill sprida tidningen vidare 
till vänner och bekanta.

Jag önskar er en god läsning!

Ernils, redaktör
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TEXT: ANN AF BURÉN 

VAR UPPMÄRKSAM. 
FÖRUNDRAS.  
BERÄTTA OM DET.
Om innehåll och form

Poeten Mary Oliver ger ett praktiskt livsråd i dikten ”Sometimes” (2017). Hon skriver: ”Instructions for living 
a life. Pay attention. Be astonished. Tell about it.” Som just livsråd betraktat är jag tveksam till det där med att 
alltid behöva artikulera allt förunderligt. Men i relation till forskning är det precist. Den här texten handlar om 
de tre aspekterna Oliver tar upp med utgångspunkt i ett religionsvetenskapligt kunskapssökande. Mer specifikt 
handlar den om uppmärksamhetens riktning, om vad som väcker förundran, och om formen för berättandet. 

Jag minns en junidag i mitten av 2010-talet. Jag 
hade organiserat ett studiebesök med en grupp 
religionsvetarstudenter till ett hinduiskt tempel 

i Stockholmsområdet. Vi observerade och deltog i ett 
långvarigt hyllande av guden Ganesha. Jag minns den 
reslige unge mannen som tillsammans med andra män 
i hans familj i procession bar omkring på den elefant-
hövdade statyn i templet under ritualens gång. Hur 
hans tubsockor korvade sig där nere vid fotknölarna 
och hur obekväm han såg ut med att ha bar axel. Hela 
tiden drog han i och rättade till klädnaden som inte 
hängde snyggt eftersom han hade jeans under. Tjejerna 
jag satt på golvet bredvid, hans systrar, flinade retsamt 
mot honom. ”Han gör det för mammas skull”, viskade 
en av dem i mitt öra. 

När ceremonin var över var det gemensam lunch som 
doftade kryddigt och sött och serverades ur enorma 
kastruller. Jag och två studenter hamnade återigen bred-
vid de där tonårstjejerna. En poäng i kurslitteraturen 
var att inom hinduismen görs ingen skillnad mellan 
avbildning och essens, alltså ingen distinktion mellan 
guden och statyn. Mellan tuggorna passade jag på att 
fråga tjejerna om det, mest för studenternas skull. Hur 
var det egentligen med det där, kunde de förklara? De 
såg generat och fnissigt på varandra, sedan ropade den 
ena rakt över lokalen:

– Maaamma, är statyn en avbildning av guden eller 
ÄR den guden? 

Mamman svarade något som lät som att det borde 
varit mycket mer innehållsrikt än det som dottern över-
satte, nämligen, 

– Det är Ganesha, tror jag. 
Efter att den slutsatsen var levererad lyste hon upp 

och sa, 
– Ja, och så vill hon att jag ska fråga vad ni tycker om 

maten. Det är min familj som står för all mat här idag. 

Förstås var det jättegod mat, men studenterna var per-
plexa. De försökte ju få kläm på det där med gudar 
och statyer. Det var tydligen inte så viktigt som maten, 
eller? Vad skulle de skriva på tentan? Jag minns det som 
att jag efteråt tyckte det var ett lyckat studiebesök, att 
jag blivit påmind om något viktigt om religion som det 
levs snarare än som något vi fantiserar om. Studenterna 
tyckte dock tvärtom. Var det ens ”riktiga” hinduer det 
där? Det kunde ju lika gärna varit deras brorsa som 
hasade runt där i processionen, vad det verkade. 

Jag tror det var detta att faktiskt prata med tonårs-
flickorna som bröt förtrollningen för studenterna och 
gjorde dem besvikna och frustrerade. Innan vi gjorde det 
kändes det säkert som att de mötte ”riktig” religion och 
”riktiga” hinduer. Med våra sinnen erfor vi ju faktiskt 
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något annat än det vi var vana vid. Liksom lite mer reli-
giöst. Det luktade annorlunda (hinduiskt!), maten sma-
kade annorlunda (exotiskt!), känslan av när någon med 
tummen trycker dit aska mellan ögonbrynen var ovan 
(andligt!). Men i och med igenkänningen av det välbe-
kanta såsom till exempel det förtroliga retandet syskon 
emellan, att göra saker för sin mammas skull, att laga 
eller äta en måltid, rycktes vi ut ur våra förväntningar 
på annorlundahet. Kontrasten var desorienterande. Den 
utstakade riktningen skevades till. Jag vet att jag själv 
kände något i alla fall. Den där härliga rysningen när nå-
got inte sker som förväntat. Ett ögonblick av någon sorts 
vakenhet eller närhet. Kanske ett sådant som författaren 
Virginia Woolf i Moments of Being (1976) talar om som 
ett ”ögonblick av liv”, där vardagen plötsligt framstår 
som mer verklig än den brukar. Som förunderlig kanske. 

Det finns så många sätt att skriva fram den där sce-
nen i Ganeshatemplet. I studenternas loggböcker fick jag 
läsa fint komponerade texter som kontextualiserade och 
förklarade varför statyn rengjorts med vatten, överösts 
av ghee och honung och klätts upp. Varför deltagarna i 
ritualen gick kors och tvärs i lokalen och vem som har 
lov att recitera bönerna. I dialog med en lärobok som 
verkligen la ut orden kring den teologiska överbyggna-
den. Texter som försökte förhålla sig till alla de normer 
studenterna höll på att tillägna sig kring akademiskt 
tänkande och skrivande. Men, inte ett ord om tubsock-
orna, brorsan, mamman eller om hur maten smakade. 
Om studenterna hade observerat dessa detaljer så hade 
de iallafall inte fått följa med in i den akademiska texten. 

I boken Genus och det akademiska skrivandets former 
(2007) diskuterar genusvetarna Ann-Catrine Eriksson, 
Maria Jönsson, Mona Livholts och Annelie Bränström 
Öhman betydelsen av blickens – det vill säga uppmärk-
samhetens – riktning. Den frågan är central eftersom 
de givna premisser vi förhåller oss till som forskare har 
betydelse för vad som ställs i centrum, vilka verk som 
citeras, vilka teorier som appliceras, vad och vem som 
får stå i fokus. Om det som ska uppmärksammas och 
förundras över är religiösa människors inre liv, vad de 
tror och vad de tänker, framstår kanske inte relationer 
till andra människor och till de ting vi omger oss med 
som så centrala. I mitt sätt att berätta om studiebesö-
ket ovan kan exempelvis mycket förstås som perifera 
detaljer. Varför lyfta fram kastruller och illasittande 
klädnader? 

Ett argument för att göra just så ges i Genus och 
det akademiska skrivandets former. Där betonar förfat-
tarna vikten av att ta ”spillet” på allvar, alltså det som 
ofta förpassas till marginalerna och sällan kommer in 
i den färdiga akademiska texten. Att se och lyfta fram 
till exempel praktiker eller materialiteter som ofta på 
förhand definierats ut som irrelevanta kan betraktas 
som en strategi för att inkludera fler källor till infor-
mation i kunskapsprocessen och en fråga om att lära 
sig observera, lyssna, och ställa frågor som öppnar för 
en mångsidig förståelse av en situation eller erfarenhet. 
Och som tar hänsyn till forskarsubjektets position. Jag 
menar nu inte att studenternas texter var ointressanta 
eller irrelevanta. Snarare vill jag poängtera att som en  

Wikimedia Commons.
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del av deras skolning var de i färd med att lära sig att 
gallra bort ”spillet” trots att de detaljerna kunnat för-
djupa och nyansera deras förståelse för religionsutöv-
ning, både i den specifika situationen och kontexten de 
studerade och på ett mer generellt plan. Och att det kom 
till uttryck både i fråga om vad de valde att fokusera på 
under studiebesöket och i sina texter. 

Inom ramen för feministiska skrivpraktiker ses ofta 
själva skrivandet som en aspekt av att bedriva kvalitativ 
forskning. Den norska författaren och litteraturvetaren 
Sissel Lie, för att ta ett exempel, talar just om betydelsen 
av att reflektera över skrivandet i olika stadier av forsk-
ningsprocessen: när mål, syften och forskningsfrågor 
formuleras, vid materialinsamling, i sammanställningar 
av tidigare forskning och naturligtvis när resultaten se-
dan ska förmedlas. Men att reflektera om dessa olika 
typer av skrivande och skrivprocessen i sig självt är inte 
en självklar del av den vetenskapliga praktiken. Det är 
dock angeläget, menar Lie, eftersom det är en fråga om 
epistemologi. Skrivandet utgör en process som i slutän-
dan inte enbart förmedlar resultat utan påverkar det. Ett 
sätt att tänka. En form för blivande. Med den utgångs-
punkten blir det viktigt att reflektera kring skrivandets 
form och funktion i olika stadier av en forskningspro-
cess. I ett initialt skede, som exempelvis i etnografiska 
fältanteckningar som studenternas loggböcker nog kan 
karaktäriseras som, kan skrivandet bidra till att vaska 
fram den mest intressanta frågeställningen i relation 
till det empiriska materialet. Detta skrivande är således 
också ett slags tänkande och en del av analysmetoden. 
I linje med det resonemanget är disciplineringen av stu-
denternas (och mitt) skrivande också en disciplinering 
av just tänkandet. Ett sätt att forma dem och mig i enlig-

het med ämnestraditionens ideal och normer. Detta inte 
enbart i fråga om att skriva genreenligt utan också om 
att uppmärksamma och förundras över ”rätt” saker. Pay 
attention, be astonished, tell about it. 

Att uppmärksamhetens riktning och skrivandet i 
olika stadier av forskningsprocessen är sammanflätade 
är nog egentligen inte så kontroversiellt. Mer omdis-
kuterat är formen för det färdiga resultatet. Att förstå 
vetenskapligt skrivande som distinkt från skönlitterärt 
exempelvis, har en lång tradition och kan spåras till-
baka till framväxten av de sekulära vetenskaperna. Det 
vetenskapliga skrivandet har alltså diskuterats sedan 
1600-talet. I syfte att etablera auktoritet skulle det 
vetenskapliga skrivandet rensas från både vardagligt 
språk och poetiska eller retoriska grepp. Det skulle 
korrespondera med idén om vetenskap som objektiv, 
precis, otvetydig och frikopplad kontext, och med fö-
reställningen om det forskande och skrivande subjektet 
som frikopplat specifika kroppar och rum. 

Religionsvetenskap som ämne växer fram just som en 
del av vetenskapernas sekularisering i slutet av 1800-ta-
let. Språkforskaren Max Müllers föreläsningar vid the 
Royal Institution i London år 1870 brukar betraktas 
som den verkliga starten för ämnet. Teologin och de 
religiösa institutionerna utgjorde inte längre den själv-
klara inramningen för vetenskapandet generellt och 
teologin förlorade därmed sin status som den främsta 
av vetenskaper. Istället blev även religion ett föremål 
för studium. Ända sedan min tid som ny student på A-
kursen i religionsvetenskap har jag fått höra hur viktigt 
det är att särskilja religionsvetenskapen från teologin. 
Att vara normativ, apologetisk eller att ”go native” har 

Staty föreställande Ganesha, Kumbh. Foto: Joakim Björkelid.
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uppmålats som de största av normbrott. En student 
tränas därför i känslighet för otillbörlig positionering 
och vi varnas för att bidra till en diskussion om hur 
något ”bör” vara i ett religiöst sammanhang, hur en 
”bör” agera som religiös människa, eller hur en text eller 
ett fenomen ”bör” tolkas inom ramen för en tradition. 
Istället ligger fokus på att kontextualisera och analysera, 
att förstå vad religion betyder för människor och hur 
religiösa föreställningar, praktiker, myter et cetera tar sig 
uttryck i olika kontexter och situationer. Det vetenskap-
liga idealet har således deskriptiva snarare än normativt 
tolkande anspråk. Att skolas in i ämnet innefattar en 
känslighet för denna historiska konflikt, som också tar 
sig uttryck i normativa sätt att skriva. 

Då eftersom det akademiska studiet av religion 
bedrivs inom ramen för subdiscipliner skiljer sig sam-
tidigt de vetenskapliga idealen åt. Skrividealen ser 
därmed olika ut om man jämför till exempel religions-
antropologi och religionsfilosofi. Alldeles oavsett krävs 
en följsamhet inför de normsystem som råder för att 
överhuvudtaget få skriva på arbetstid och som en del 
av en kunskapsprocess. Mycket har såklart hänt sedan 
Max Müllers tid, särskilt ifråga om vad och vem som 
betraktas som legitima studieobjekt, alltså vad vi ska 
uppmärksamma och häpna över för att tala med Mary 
Olivers ord. I diskussionen om hur våra resultat ska 
förmedlas (formen för berättandet) lever fortfarande de 
gamla vetenskapliga språkidealen kvar i påfallande hög 
uträckning och kommer till uttryck både explicit och 
implicit genom de gränsdragningar som görs i samband 
med publicering i akademiska sammanhang. I en tid där 
det prestations-/resultatinriktade akademiska skrivandet 
dominerar meriteringssystemen och en forskares värde 
mäts i bibliometriska termer är det förstås centralt att 
avkoda och bemästra det språk som leder till publice-
ring. Men till vilket pris? 

Jag kommer att tänka på den absurdistiska och hu-
morbestänkta novellen ”Den ändamålsenliga världens 
ände” av författaren Julio Cortázar (2012). När den 
novellen utspelar sig finns det inga läsare längre, en-
dast skrivare. Och dessa skribenters obetvingliga lust 
att producera äter upp världen. Metaforiskt alltså. 
Skogarna huggs ner för att bli till papper och haven 
fylls av pappersmassa då produktionen av böcker blir 
så överväldigande att texterna måste dumpas där. Stora 
murar av böcker tornar upp sig vid stränderna. ”Skri-

varna arbetar långsamt, men deras antal är så oerhört 
stort att tryckalstren snart helt skiljer fastlandet från de 
forna havsbottnarna” skriver Cortázar. Vad som pågår 
här är ett skrivande för skrivandets skull. Nog för att det 
resonerar med en ständigt ökande press inom akademin 
att leverera artiklar som inte nödvändigtvis syftar till att 
nå en bred läsekrets, men kanske kan novellen läsas inte 
så mycket som en uppmaning att publicera mindre som 
till reflektion över vad en skrivare bara måste skriva? 
Och hur? 

Att anstränga sig för att skriva – och därmed tänka 
– på nya sätt, och att föra ett reflekterande samtal om 
skrivande som undersökningsmetod handlar i slutän-
dan om att öka den vetenskapliga stringensen. Om att 
uppmärksamma inte bara vad andra gör och säger utan 
också om vad vi, som enskilda forskarsubjekt och som 
ämnestradition, förmår uppfatta, förstå betydelsen av och 
förmedla. Pay attention. Be astonished. Tell about it.¢
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REDO FÖR  
ARMAGEDDON
Kristna preppers under pandemin

Att vara en prepper, en som är förberedd för att 
klara sig när katastrofen slår till, är en livsstil som 
fått förnyad aktualitet under coronapandemin. En 
underavdelning av denna strömning är de preppers 
som knyter sin beredskap till den kristna tradition 
de tillhör. För många innebar coronapandemin en 
omskakande insikt om våra samhällens sårbarhet. Vad 
händer om gränserna stängs, om transporter inte kan 
komma fram, när butikerna inte har lager för mer än 
tre dagar? Om du utgör en smittorisk och inte bör 
lämna hemmet, hur länge klarar du dig på de förråd 
du har hemma? Det här är frågor som många aldrig 
tidigare har behövt ställa sig.

För andra har istället denna period upplevts som 
en upprättelse, ett erkännande av de frågor som 
dessa personer har försökt driva, personer som 

ofta har uppfattats som knäppisar och domedagspro-
feter. De kallar sig själva ”preppers”, från ordet ”pre-
pare”, förbereda, alltså de som vill vara förberedda på 
alla eventualiteter.

Preppersrörelsen finns över hela världen men särskilt 
utbredd är den i USA, främst när det gäller kristna prep-
pers. Rörelsen har många rötter. Det finns berörings-
punkter med olika antimaterialistiska rörelser, rörelser 
som betonar vikten av kvalitativ, giftfri, närodlad mat, 
”modern homesteading”-rörelsen. Alltså rörelser som 
idealiserar självhushållning och det enkla pionjärlivet på 
1800-talet och som strävar efter ett enklare och mindre 
stressfyllt och mer familjefokuserat liv. 

Preppersrörelsen i USA är i hög utsträckning domi-
nerad av vita, konservativa medelklassmän. Sociologen 
Allison E. Ford genomförde under 2014 och 2017 en 
studie bland amerikanska preppers, baserad på etnogra-
fiska observationer och 22 djupintervjuer. Hon kunde 

TEXT: LENA ROOS
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visa att även om ras och etnicitet sällan nämndes i 
intervjuerna, så byggde de intervjuades världsbild på 
att de konstruerade ett motsatsförhållande mellan den 
egna gruppen och ”de andra” med en retorik som liknar 
den som används av rasistiska/nationalistiska grupper 
för att visa på skillnaden mellan dem själva och de ra-
sifierade andra. Den egna gruppen framställdes som en 
minoritet, som de enda som hade förstått hur bräckligt 
samhället var. I gruppens retorik kopplades den egna 
gruppen preppers till landsbygden, antingen man bodde 
där för jämnan, eller för att man hade en plan för att 
dra sig tillbaka dit om en katastrof skulle slå till. Den 
egna gruppen skulle då hotas av de ”vilda, hungrande 

massorna” från städerna, som stod oförberedda och 
skulle strömma ut mot landsbygden för att försöka 
komma över de förråd som preppers hade lagt upp där. 
Intressant nog är det i denna dikotomi landsbygdens 
befolkning som representerar civilisation och förnuft, 
medan städerna är en djungel och befolkningen oför-
nuftig, desperat och djurisk.

En annan inspirationskälla för den kristna prep-
persrörelsen är den så kallade premillennarismen, alltså 
kristna som är övertygade om att tidens slut är nära, och 
att Jesus kommer att komma tillbaka före det så kallade 
tusenårsriket (latin: millenium), en period av fred då 
Satan är fjättrad och maktlös (Uppenbarelseboken   

Apokalypsens fyra ryttare, Viktor Vasnetsov (1887).
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Tea Party-protest i Dallas, Texas. Foto av Matthew T. Rader, 2009. Wikimedia Commons
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20: 2-3). Olika grupper har olika syn på hur de olika 
faserna i sluttiden kommer att se ut, men gemensamt 
är tanken på att det kommer att bli värre innan det 
blir bättre, och att katastrofer i vår tid i form av krig, 
sjukdomar, naturkatastrofer etc. egentligen är positiva 
tecken på att Jesu återkomst närmar sig. Kristna prep-
pers har ofta tagit fasta på den period i detta skeende 
som kallas för ”the Tribulation” (”lidandet”), en period 
på sju år präglad av alla slags lidanden som ska föregå 
Jesu återkomst.

Det finns oenighet om vad som kommer att hända 
med de sanna kristna under denna period. Vissa menar 
att de kommer att lyftas upp till himlen genom den hän-
delse som kallas ”the rapture” (”uppryckandet”) redan 
före denna sjuårsperiod och därmed besparas lidande. 
Andra menar att uppryckandet kommer att ske mitt i 
denna period; ytterligare andra att det ska ske efter att 
”The Tribulation” är över. Men eftersom tiden som leder 
fram till denna sjuårsperiod också ska karaktäriseras 
av ständigt tilltagande krig och katastrofer ser många 
kristna preppers orsak att förbereda sig och sina famil-
jer på alla eventualiteter. Uppenbarelseboken, den sista 
boken i den kristna Bibeln anges ofta som den viktigaste 
inspirationskällan för den här typen av apokalyptiska 

rörelser. Ett annat viktigt bibelställe för kristna preppers 
kommer från Markusevangeliet 13:7-8:

Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt 
då inte skrämma er. Sådant måste komma, men det 
är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och 
rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen 
efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är 
början på födslovärkarna.

När man först börjar läsa prepperslitteratur eller på 
deras hemsidor verkar det vid första påseendet vara 
ett främmande språk, fullt av interna förkortningar. 
Det gäller till exempel rörande den katastrof som ska 
komma. Är det kanske en EMP, en elektromagnetisk 
puls som slår ut all modern elektronik? Eller rent av en 
TEOTWAWKI-händelse (”the end of the world as we 
know it”)? Eller ska man förbereda sig på en mer ospe-
cificerad SHTF (”when the shit hits the fan”)? Vissa 
av termerna påminner om militära operationer, som 
nödvändigheten av att upprätthålla OPSEC (”Opera-
tional Security”), alltså att fienden inte ska känna till 
prepperns planer. ”Fienden” i militära termer översatt 
till preppervärlden är alla de människor som inte har 
förberett för katastrofen och som när den är ett faktum 
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kommer för att få del av de resurser som preppern har 
lagt undan för sig själv och sin familj. OPSEC syftar då 
på att man inte ska tala öppet om sina förberedelser, 
om var man har förråd av mat och andra förnöden-
heter, om vilka planer man har lagt upp om man med 
kort varsel måste lämna sitt hem och städerna (”bug 
out”).

Kriminologen Michael Mills är ytterligare en fors-
kare som har studerat den moderna preppersrörelsen 
på djupet. Under 2014 djupintervjuade han 39 personer, 
deltog i trettio workshops anordnade av ”experter” 
inom rörelsen och besökte även tre preppersmässor 
där han gjorde ett hundratal kortare intervjuer med 
utställare och besökare. Han noterar att preppersrö-
relsen skiljer sig från annan typ av beredskap (t.ex. 
att ha beredskap att kunna hålla värmen och laga mat 
under kortare strömavbrott) i två avseenden: 1. Man 
förbereder sig inte bara för situationer som orsakas av 
naturliga fenomen, t.ex. stormar och översvämningar, 
utan även för katastrofer orsakade av människor, t.ex. 
terroristattacker eller attacker orsakade av främmande 
makt. 2. Det handlar inte om en beredskap för en kor-
tare tid, en eller ett par dagar, utan man bereder sig på 
att kunna klara sig under en längre tidsperiod utan hjälp 
från samhället.

Mills konstaterar att det finns både kontinuitet 
och diskontinuitet inom preppersrörelsen. Rörelsen 
har beröringspunkter med det som brukar kallas 
”survivalism” som växte fram under 1970, -80 och 
-90-talet. Det var en rörelse som har kopplats till olika 
högerextrema grupper som karaktäriserades av mot-
stånd mot myndigheters inflytande över människors 
liv, konspirationsteorier och en teologisk syn på USA 
som en helig, kristen nation. Tidigare forskning verkar 
styrka att survivaliströrelsens uppsving under det sena 
1900-talet även kan kopplas till en tillväxt för rörelser 
som Ku Klux Klan, Christian Identity och andra white 
supremacy-rörelser. 

Efter 1990-talet gick survivaliströrelsen däremot 
igenom en nedgångsperiod och det vi ser inom prepper-
rörelsen idag verkar delvis vara en annan rörelse. Den 
tog framför allt fart i samband med Barack Obamas 
presidentskap. Organisationen Southern Poverty Law 
Center som bevakar olika typer av hatgrupper, noterar 
en dramatisk ökning, över 1000 procent, av extrema 
grupper inom kategorin ”anti-government, patriot” 
mellan 2007 och 2011. Detta uppsving verkar hänga 
ihop med föreställningar som spreds inom den politiska 
högern om att Obama stödde kommunism, striktare 
vapenlagar och sharialagar.

Mills noterar att många av hans intervjupersoner tar 
avstånd från mer extrema survivalisttankar och snarare 
ansluter sig till diskurser som man känner igen från en 

annan rörelse inom den amerikanska högern som växte 
fram under samma period, nämligen Tea Party-rörelsen. 
Gemensamma tankar är t.ex.:

– Att man var emot ”big government”, t.ex. i form 
av Barack Obamas sjukvårdsreform och kände en 
oro för att statsfinanserna inte kommer att klara den 
belastning en sådan reform och andra typer av bi-
drag till ekonomiskt utsatta grupper skulle innebära. 
Detta kopplades till en kritik om att Obamaadminis-
trationen ville hindra den fria marknaden från att 
fungera genom att införa onödig reglering.
– Att man var rädd för att det hotade USA:s säker-
het att Obama framstod som alltför svag gentemot 
fientligt sinnade länder, men även det som man upp-
fattade som interna fiender som t.ex. islamister och 
illegala migranter.

För preppersrörelsen innebar detta alltså en känsla 
av att man själv behövde förbereda sig på att den dag 
kunde komma då samhället inte längre kunde trygga 
försörjningen av grundläggande behov. Det mest över-
hängande hotet var en ekonomisk kollaps som skulle 
drabba hela samhället.

I denna rörelse kan man också urskilja olika typer 
av kristna grupperingar. I sina praktiker (att lägga upp 
förråd av förnödenheter, öva sig på färdigheter som kan 
komma till nytta vid katastrofer, att ha planer både för 
kortare och längre katastrofsituationer) skiljer de sig 
inte nämnvärt från andra preppers. Det som däremot 
skiljer sig är:

– Synen på att det bortom enskilda katastrofer finns 
en historisk process som syftar fram emot den yt-
tersta tiden och Jesu återkomst.
– Att man motiverar sitt preppande med bibelord och 
bibliska förebilder.
– Att man för en diskussion om vilket ansvar man 
har som kristen, för sig egen familj och för andra, i 
en katastrofsituation.

Kristna preppers brottas ofta med den grundläggande 
frågan: Ska kristna vara preppers? Ska de inte förlita 
sig på Gud? En bibeltext som många diskuterar är Mat-
teusevangeliet 6:25-32:

Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck 
att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte 
livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se 
på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar 
inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är 
inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med 
sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?  
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Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens 
liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. 
Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var 
klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder 
åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon 
stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni 
trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: 
Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta 
på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er 
himmelske fader vet att ni behöver allt detta.

Den här bibeltexten förefaller ju tala emot prepping och 
snarare förespråka att man inte ska bekymra sig för att 
samla mat eller kläder, utan snarare förlita sig på att 
Gud ska se till att man ska få det man behöver.

Ett sätt att bemöta denna invändning är att man 
inom den kristna prepperslitteraturen pekar på att det 
bibeltexten varnar för inte är att man ska förbereda sig 
för morgondagen utan snarare för att oroa sig för mor-
gondagen. Och är man förberedd så behöver man ju inte 
oroa sig, så prepping blir istället ett sätt att lyda Gud.

 
I den kristna prepperslitteraturen hittar kristna prep-
pers många förebilder för sin tid. En sådan är till ex-
empel Josef, som när han kom till Egypten räddade 
inte bara Egyptens folk utan även sin familj, genom 
att förbereda landet på de sju åren av missväxt som 
skulle komma. Som Gavin Forrest skriver i The Case 
for Christian Preparedness (2018):

I egenskap av Egyptens premiärminister skapade 
Josef ett nationellt prepping-system, där spannmål 
lagrades inför den kommande torka som Gud hade 
uppenbarat genom Josefs tolkning av Faraos dröm. 
Uppenbarligen var Josef inte bara en troende man 
utan också en prepper som lydde Gud genom att 
förbereda sig inför en kommande katastrof.

På samma sätt ses flera av den hebreiska Bibelns kungar 
som prepperförebilder för att de lägger upp stora förråd 
av säd och andra förnödenheter (t.ex. Joshafat, Reha-
beam och Hiskia i Andra Krönikeboken). Här kopplas 
rikedomarna till Guds välsignelse, något som är en 
återkommande teologisk idé i den hebreiska Bibeln. Ett 
exempel ser vi i Femte Mosebok 28:2-5: 

Alla dessa välsignelser skall nå dig och komma över 
dig, när du lyder Herren, din Gud: 
Välsignelse över dig inne i staden och välsignelse ute 
på åkern. Välsignelse över de barn du får, den skörd 
du bärgar och de djur som föds, kornas kalvar och 
tackornas lamm. Välsignelse över dina korgar och 
dina baktråg.

En förebild för många kristna preppers är beskrivningen 
av den arbetsamma myran i Ordspråksboken 6:6-8: 
”Gå till myran, du late, se hur hon gör och bli vis. Hon 
har ingen härskare över sig, ingen fogde eller furste. 
Ändå skaffar hon föda om sommaren, samlar sin mat 
vid skördetiden.”

En prepper kan också tolka förmaningen om vak-
samhet i Ordspråksboken 27:12 som en uppmaning till 
att preppa: ”Den kloke ser faran och tar skydd, den 
oerfarne trampar på och får sitt straff.”

Även det faktum att israeliterna lydde Guds uppma-
ning i öknen att samla dubbelt så mycket manna på den 
sjätte dagen i varje vecka, för att inte behöva arbeta på 
sabbaten, tolkas som en form av prepping. Och det är 
inte bara att israeliterna klarar sig genom att göra så 
här; genom att preppa visar de även sin lydnad mot 
Gud. Det är alltså Guds vilja att människorna ska för-
bereda sig för framtiden.

Så ses även Noa som en biblisk prepper, som lydde 
Guds uppmaning att bygga en ark, trots att han häck-
lades av sina grannar under de 125 år (!) det tog att 
fullborda den. Även det faktum att han lastade arken 
full av förnödenheter ses som ett tecken på att han lydde 
vad Gud hade befallt, inte som en brist på tillit till Gud.

Är det då inte osolidariskt att bara förbereda sig 
själv och den egna familjen för kommande katastrofer? 
Här resonerar man olika inom rörelsen. Vissa menar att 
man genom att vara förberedd tär mindre på de gemen-
samma resurserna, vilket innebär att mer blir kvar åt 
andra, de oförberedda. Andra betonar att Bibeln ger ett 
särskilt ansvar åt kristna att ta hand om sin egen familj. 
Så tolkas ofta följande passage från 1 Timoteusbrevet 
5:8. ”Men om någon inte sörjer för sina anhöriga, i 
synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och 
är sämre än en som aldrig har trott.”

Flera författare lyfter också fram en annan bibeltext 
för att säga att man inte bara har ansvar för den egna 
familjen, utan att prepping också är ett sätt att vara 
förberedd så att man även kan hjälpa andra. I Apost-
lagärningarna 11: 27-30 berättas det att en man vid 
namn Agabos förmedlade ett budskap från Gud att en 
svår hungersnöd skulle drabba hela världen. Lärjung-
arna i Antiokia sände då, var och en efter sin förmåga, 
understöd till de andra Jesustroende i Judéen. C. Alan 
Martin skriver i Why Christians Should Prep (2018): 
”Det verkar som att lärjungarna i Antiokia hade mer 
än nog för att mätta alla de troende i Judéen. Om pro-
feterna kallade dig idag, vad skulle du kunna skicka? 
En burk jams?”

Prepperslitteraturen lyfter också fram alla de Bi-
beltexter som betonar vilket ansvar kristna har för att 
hjälpa andra, t.ex. Andra Johannesbrevet 3:17, ”Om 
någon som har vad han behöver här i världen ser sin 



LENA ROOS är professor i religionsvetenskap vid Södertörns 
högskola. Hon arbetar för närvarande på en populärvetenskaplig 
bok om religion och odling.

13RELIGION

broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur 
kan då Guds kärlek förbli i honom?”, eller Ordspråks-
boken 22:9, ”Den godhjärtade blir välsignad, ty han 
delar sitt bröd med den fattige.”

Aden Tate, självhushållare och prepperförfattare, 
tolkar dessa Bibeltexter och andra som att de som 
hjälper andra i en nödsituation själva kommer att bli 
välsignade. I The Faithful Prepper (2019) beskriver 
han hur denna välsignelse i sin tur kommer att leda till 
välsignelse för andra: ”Dessa verser säger att om vi är 
barmhärtiga, generösa och ger till de fattiga, så kommer 
vi att bli välsignade för det!”

Samtidigt diskuterar Tate hur man ska kunna hjälpa 
andra på ett säkert sätt, och här känner vi igen hotbil-
den från Allison E. Fords undersökning ovan: ”Vad 
hjälper det att släppa in en grupp om fyra män i ditt 
hus och ge dem mat, om de dödar dig, våldtar din fru 
och tar allting som du äger?” Att lyda Gud är alltså att 
förbereda sig för katastrofen. Det kostar förstås pengar, 
men som den ovan nämnde överlevnadsinstruktören 
Forrest Garvin skriver:

Det kan betyda att vi inte får köpa den nya bil eller 
den storbildsteve som vi vill ha. Vi kanske aldrig får 
ha det större hus som vi drömde om. I själva verket 
måste vi medan vi lyder Gud avstå från många saker 
som vi vill ha och som vi njuter av.

Det här tilltalet är också en tydlig illustration av prep-
persrörelsen som medelklassfenomen: det handlar inte 
om ifall man har råd med bil, teve och hus, utan bara 
om man ska uppgradera det man redan har. Garvin 
kan också hjälpa till med förberedelserna genom sitt 
företag Preppers Consulting som erbjuder ”konfiden-
tiella konsultationer” eller genom organisationen han 
grundat, PrepperNet, där preppers kan träffa varan-
dra, hitta utbildningar eller beställa förnödenheter och 
utrustning. Konsumtion verkar vara en viktig del av 
prepperskulturen.

Det är inte helt enkelt att definiera vad preppersrö-
relsen är. Enklast är att säga att den är många saker: en 
folkrörelse, en religiös rörelse, en politisk rörelse och en 
marknad. Och den växer. ¢
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De senaste åren har länder världen över bevittnat högernationalistiska partiers frammarsch på den politiska 
kartan. Indien är inget undantag. I år är det sju år sedan Narendra Modi, från det hindunationalistiska 
partiet Bharatiya Janata Party (BJP), svors in som Indiens 14:e premiärminister. Sedan dess har åtskilliga 
hindunationalistiska organisationer och aktörer åtnjutit politisk medvind, inte minst efter Modis jordskredsseger 
i det Indiska parlamentsvalet 2019, då BJP vann 55,9 % av sätena i Folkets kammare (Lok Sabha). Nya lagförslag 
och ett hårdare politiskt tonläge, vilket inte sällan beskrivs som huvudsakligen ämnat att gynna Indiens hinduiska 
majoritet på bekostnad av landets minoriteter, har blivit en vanligt förekommande företeelse.

I november 2020 blev Indiens folkrikaste delstat Uttar 
Pradesh den första delstaten som antog en lag med 
syfte att förhindra vad som beskrivs som ”olovlig 

konvertering” via våld, bedrägliga metoder, förförelse 
eller otillbörlig påverkan. Under de efterföljande veck-
orna uttalade sig chefsministrar från andra BJP-styrda 
delstater om att stifta liknande lagar. The Uttar Pradesh 
Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordi-
nance, 2020 kan betraktas som resultatet av en lång 
kampanj mot vad hindunationalistiska organisationer 
har kommit att kalla ”Love Jihad” eller ”Romeo Jihad”. 

Love Jihad är en av de senaste kampanjer som sjö-
satts av hindunationalistiska organisationer i ett försök 
att skapa rädsla och oro bland hinduer, genom att påstå 
att landet befinner sig i ett lågintensivt krig mot unga 
muslimska män. Termen ska ha myntats någon gång i 
slutet av 1990-talet för att sedan plockas upp av hindu-
nationalistiska grupper under 2000-talet. Grupper som 
Sri Ram Sena (”Rams Armé”) och Hindu Janajagruti 
Samiti (”Kommittén för den hinduiska renässansen”) 
började 2009 att implementera termen för att beskriva 
en bred anti-muslimsk konspirationsteori, som i grund 
och botten hävdar att muslimska män aktivt söker sig 
till icke-muslimska kvinnor för att via våld, kidnapp-

ning eller manipulation förmå dem att konvertera till 
islam. I hindunationalistisk propaganda beskrivs Love 
Jihad ofta som en organiserad konspiration finansierad 
av Pakistan eller andra länder vars befolkning till största 
del består av muslimer. Ett av de senaste exemplen var 
ett fotografi som cirkulerade i sociala medier i december 
2020. Bilden föreställde ett flygblad som påstods ha ut-
färdats och spridits av den Keralabaserade extremistiska 
muslimska organisationen Popular Front of India (PFI). 
Flygbladet uppmanade unga muslimska män att utföra 
”Love Jihad” i utbyte mot belöning. Flygbladet utlovade 
kompensation på 500 000 indiska rupier (INR) till den 
som gifter sig med en högkastig hinduisk kvinna, 300 
000 INR för en jainistisk kvinna och 150 000 INR för 
buddhistiska kvinnor. Ganska snart skulle det visa sig 
att flygbladet inte hade utfärdats av PFI. 

Även om Love Jihad är ett relativt modernt begrepp 
så är myterna det hänvisar till mycket äldre. I kölvattnet 
av att Gandhis icke-samarbetsrörelse (Asahayog ando-
lan), som uppmanade indier att motsätta sig allt sam-
arbete med den brittiska kolonialmakten, kollapsade 
och efter de försämrade förhållandena mellan hinduer 
och muslimer under 1920-talet kom Indien att bevittna 
framväxten av en hårdare politisk diskurs framförd 

LOVE JIHAD
En (inte så) ny myt  
i identitetspolitikens Indien

TEXT: JOAKIM BJÖRKELID 
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Bild från ledarsidan i Hindu vishva, september 2020. 
Källa: Hindu Vishva.

av organisationer som ämnade driva in en kil mellan 
muslimska och hinduiska grupper. Det var under den 
här tiden som den idag största hindunationalistiska or-
ganisationen, RSS, eller Rashtriya Swayamsevak Sangh, 
(”Nationella volontärkåren”) föddes. 

Tillsammans med andra samtida hindunationalistiska 
organisationer förde RSS fram en identitetspolitik grun-
dad i tanken om att Indien är ett land primärt skapat av 
och för hinduer. Målet var att konsolidera vad de ansåg 
var en splittrad och sårbar hinduisk gemenskap mot det 
överhängande hot som islam ansågs utgöra, i synner-
het genom den indiska Kalifatrörelsen som protesterade 
mot sanktionerna mot det Osmanska riket efter första 
världskriget. I ett försök att uppnå detta mål konstru-
erades ofta en bild av muslimen som en stark och slug, 
men framförallt organiserad, motståndare gentemot den 
passiva, fega och svaga hindun. Detta skedde samtidigt 
som en äldre utbredd rädsla över masskonversioner 
till islam spreds inom ett flertal av Indiens hinduiska 
grupper. Den så kallade ”reningsrörelsen” (Shuddi an-
dolan), initierad av den hinduiska reformrörelsen Arya 
Samaj (”Ariska sällskapet”), hade vid den här perioden 
redan etablerat ceremonier för att (åter)konvertera de 
som ansågs ha konverterat bort från hinduismen. Detta 

inkluderade även de vars förfäder ansågs ha konverterat 
från hinduism till framförallt islam eller kristendom.

Via dikter, flygblad och pamfletter uppmanade dessa 
organisationer Indiens hinduer att vara uppmärksamma 
på med vem och var kvinnor umgicks. Med alarme-
rande titlar som, ”Bortrövanden av hinduiska kvinnor” 
(Hindu auraton ki lut) och ”Anledningen till att hindu-
iska kvinnor rövas bort” (Hindu striyon ki lut ke karan) 
förmedlades ett narrativ om muslimen som ”den andre” 
samtidigt som den hinduiska kvinnan framställdes som 
i behov av beskydd på grund av hennes naiva natur. 

Nästan exakt 100 år senare kan vi bevittna hur en lik-
nande, om inte nästintill identisk diskurs förs fram av 
ett brett nätverk av hindunationalistiska organisationer 
kopplade till RSS. Detta nätverk kallas även Sangh 
Parivar (”RSS-familjen”) och i det ingår bland annat 
premiärminister Narendra Modis BJP, som representerar 
nätverkets politiska verksamhetsområde. I en nyligen 
publicerad specialutgåva av tidningen Hindu Vishva 
(”Den Hinduiska Världen”) beskriver nätverkets reli-
giösa falang VHP, eller Vishva Hindu Parishad (”Hin-
duiska världsrådet”) hur Indien år 2020 befinner sig 
i en krigsliknande situation som saknar motstycke.  
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Tidningens omslag pryds av en omarbetad version av 
Michelangelos takfresk ”Adams skapelse”, där det 
kristna motivet föreställande Gud och Adam ersatts med 
en hinduisk kvinna och en muslimsk man som sträcker 
ut sina armar mot varandra. Parets utsträckta armar är 
separerade av ett stort X under vilket vi ser titeln ”Rädda 
landet från Love Jihad – Det är dags att vakna”. 

Tidningen, vars artiklar till största del handlar 
om fenomenet Love Jihad, inleds med en ledare som 
argumenterar för att Indien och hinduismen idag at-
tackeras av islam. Ledaren antyder att interreligiösa 
äktenskap mellan hinduer och muslimer är riskfyllda 
och förrädiska då landet befinner sig i en pågående 
nationell kris. Enligt texten arbetar muslimska män 
i maskopi enligt en kalkylerad konspiration som går 
ut på att bedra hinduiska kvinnor. Avsikten med detta 
ska enligt Vishva Hindu Parishad vara att destabilisera 
Indiens demokrati genom att utöka landets muslimska 
befolkning på bekostnad av den hinduiska majoriteten. 
Tidningens redaktör varnar sina läsare om att en större 
muslimsk befolkning kommer leda till att Indien går 
mot ett styrelseskick liknande det i den Islamiska staten. 

Ytterligare exempel på retoriska verktyg som frek-
vent används av hindunationalistiska organisationer är 
påståenden om att Indiens röstningssystem manipuleras 

av partier som tillhör vänstern eller mitten av det poli-
tiska spektrumet. Anklagelserna baseras på tanken om 
att dessa partier genomför så kallad ”röstbankspolitik”. 
Denna term beskriver hur samhällsgrupper stödjer ett 
visst parti eller kandidat i utbyte mot att åtnjuta särskil-
da privilegier, vilket vanligtvis är till nackdel för andra 
samhällsgrupper. Den här typen av diskurs används för 
att skildra bilden av social orättvisa mellan indiska sam-
hällsgrupper som grundar sig i tanken om att den hin-
duiska majoriteten diskrimineras. Hindunationalistiska 
grupper, såsom Vishva Hindu Parishad, hävdar ofta att 
självständigheten från den brittiska kolonialmakten gav 
Indien politisk frihet, men aldrig ”sann” religionsfrihet 
på grund av att indisk sekularism (dharma nirpeksh) i 
verkligheten bara är ett sätt att dölja röstbankspolitik 
ämnad att tillgodose minoriteter. På det sättet likställs 
islam och eventuella konvertiter med antidemokratiska 
och antinationalistiska krafter. 

När Vishva Hindu Parishad i samma tidning skriver 
att alla som konverterat till islam gjort det som ett resul-
tat av tvång eller bedrägeri, förklarar de att ingen av fri 
vilja skulle ”sälja ut” sin egen religion eller aktivt arbeta 
för att förstöra Indiens ”grundläggande kultur”. Vad 
denna grundläggande kultur innefattar definieras ald-
rig, däremot framgår det tydligt att islam inte anses  

Bild från artikeln "Love Jihad – en konspiration" ("Lav jihad ek sadyantra"). Källa: Hindu Vishva.
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Omslaget till Hindu Vishvas septemberutgåva 2020: ”Rädda landet från Love Jihad – Det är dags att vakna” (lav-jihad se desh bachae – ao alakh 
jagaen). Källa: Hindu Vishva
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tillhöra denna kategori. Islam målas istället upp som 
ett främmande fenomen, oförenligt med denna odefi-
nierade indiska kultur. Genom att inte bidra med en 
tydlig definition över vad indisk kultur utgör garderar 
sig Vishva Hindu Parishad mot eventuell kritik från de 
sympatisörer som riskerar känna sig uteslutna från en 
sådan definition. Istället presenteras ”indisk kultur” 
som en diskursiv samlingspunkt i ett försök att förena 
hinduiska grupper utifrån vad de inte är. I denna mening 
blir uppdelningar utifrån kast eller sekterisk tillhörighet 
obetydlig för läsaren. Så länge läsarna kan identifiera 
sig som tillhörande den grundläggande indiska kulturen, 
blir de upplysta om att de attackeras av en fiende som 
har förklarat krig mot deras nation och dess kultur.

Hindunationalisternas största oro är tanken på ett mins-
kat antal hinduer gentemot muslimer. Trots att islam 
ofta omnämns som Indiens andra största religion utgör 
muslimer endast ca 14 procent av landets befolkning. 
Vishva Hindu Parishad hävdar att genom en utbredd 
Love Jihad kommer Indiens muslimska befolkning 
växa med en fjärdedel inom fyra eller fem generationer. 
Att fokusera på en föreställd numerisk kamp mellan 
hinduer och muslimer är inte bara ett återkommande 

tema i texter som hanterar Love Jihad, utan ett mycket 
äldre hindunationalistiskt narrativ som går att härleda 
till slutet av 1800-talet och Indiens första nationella 
folkräkning. 

För att förstå rädslan för minskande antal hinduer 
inom den hindunationalistiska föreställningsvärlden, 
är det viktigt att förstå vilken påverkan den nationella 
folkräkningen under det brittiska kolonialstyret haft. 
En allomfattande indisk folkräkning introducerades 
för första gången 1872 för att förse den brittiska kro-
nan med statistik över folken de styrde. Folkräkningen 
tillät utbildade indier att granska rapporterade siffror 
över varje religiös grupp som kategoriserats. Trots att 
siffrorna visade att kategorin hinduer var den mest 
framgångsrika gruppen när det kom till eftersökta 
jobb och ekonomiskt välstånd, kom hinduiska ledare 
att uttrycka en oro över vad de befarade var en av-
tagande befolkningstillväxt inom den rapporterade 
kategorin. Det var framförallt konverteringar till 
kristendom och islam som skapade rädsla inom vissa 
hinduiska grupper. 

Det bör tilläggas att spänningar mellan religiösa grup-
per i Indien har existerat sedan långt före landets första 
nationella folkräkning. Folkräkningen blev däremot ett 

Bild från artikeln ”Love Jihad – de grymma förförar-slaktar-jihadisternas jihadistiska konversionsvapen” (Lav jihad – krur-ka-
sai-kamuka jihadiyon ke matantarana ka jihadi hathiyar). Texten i bilden lyder: utpressning, konversion, kärleksfälla, förtryck, 
prostitution. Källa: Hindu Vishva.
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officiellt underlag för den utbildade indiska elitens oro 
och förhoppningar. Det är delvis mot denna bakgrund 
som hindunationalistiska ledare under sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal blev övertygade om att hinduismen var 
i behov av organisering mot vad de uppfattade som ett 
socialt och politiskt landskap i förändring till fördel för 
icke-hinduiska grupper. 

Fixeringen vid antal hinduer gentemot muslimer i 
Indien har fortsatt vara ett återkommande tema inom 
hindunationalistiska kampanjer, i synnerhet i anslutning 
till Love Jihad. 2014 citerades RSS-ideologen Madhav 
Govind Vaidya i en specialutgåva av organisationens 
tidning angående Love Jihad. Vaidya sade att ”om an-
talet hinduer sjunker, kommer nationen att försvagas. 
Det finns en majoritet av hinduer i det här landet. Det 
är därför vi har demokrati.”

Förutom att förmedla ett narrativ ämnat att beskriva 
muslimen med en överdriven sexualdrift, som moraliskt 
förkastlig eller fiende, förmedlar Love Jihad även bilden 
av den hinduiska kvinnans värde som direkt kopplat till 
hennes kropp. Att en hinduisk kvinna självmant skulle 
gifta sig med en muslim, eller förälska sig i honom utan 
att ha blivit tvingad eller lurad framstår som en omöjlig-
het. Risken att hon ska bli utsatt för Love Jihad beskrivs 
vara så stor att hennes rätt att själv välja vem hon vill 
umgås med eller fästa sig vid åsidosätts till fördel för 
hennes behov av beskydd. 

Under rubriken ”Love Jihad – en konspiration” 
i Vishva Hindu Parishads tidning, beskriver frilans-
journalisten Manglesh Soni hur unga muslimska män 
öppnar butiker som specialiserar sig på produkter rik-
tade till kvinnor för att lättare kunna manipulera dem. 
Han berättar hur kvinnor luras in av de unga männens 
charm med falska löften om kärlek. I värsta fall blir 
hon bortrövad till ett arabiskt land där hon antingen 
säljs som sexslav eller blir tvingad till att bli en ”bar-
nafödande maskin”. Artikeln beskriver hur en hinduisk 
kvinnas vardag är fylld av faror. Var hon än befinner sig 
riskerar hon att möta den farliga muslimska mannen. 
Soni lägger stor betoning på att beskriva muslimens 
maskulina attribut som en mästare på att förföra, med 
god kunskap över var han ska finna sina offer. Den mus-
limska charmören beskrivs som så skicklig att om han 
inte stoppas innan han inleder ett fysiskt förhållande 
med kvinnan, finns det ingenting som kan förmå det 
kvinnliga offret att slita sig ifrån honom. Soni menar 
att den muslimska mannen i vissa fall använder sig av 
olika former av amuletter (taviz) för att förföra kvinnor. 
Tillämpningen av amuletter och magi lägger en mystisk 
aspekt till den hindunationalistiska konstruktionen av 
den muslimska mannen, samtidigt som den kan tjäna till 
att förklara varför en hinduisk kvinna eventuellt skulle 
välja en muslimsk man mot sina föräldrars vilja. 

För att förhindra att kvinnor hamnar i muslimens 
”kärleksfälla” (premjal) uppmanar Vishva Hindu Pa-
rishads skribenter föräldrar att vara uppmärksamma 
på sina döttrars umgängeskrets och inte under några 
omständigheter tillåta dem att umgås med muslimer. 
Enligt VHP är det framförallt västerländska värderingar 
och feminism som resulterat i att många unga hinduer 
övergett traditionella värderingar. Feminism framställs 
som ett främmande koncept, vilket mycket skickligt 
tillämpas av ”muslimska konspiratörer” för att under-
minera Indiens hinduer. 

I artikeln ”Love Jihad – de grymma förförar-slaktar-
jihadisternas jihadistiska konversionsvapen” skriver 
tidningens medredaktör Mauri Sharan Shukla att en 
hinduisk kvinna som väljer att interagera med en mus-
lim, eller betrakta honom på något annat sätt än som 
en konspiratör, bör betraktas som outbildad. Hon ska 
ha fallit offer för feminismen och jihadismen, blind in-
för den kärlek och uppfostran hennes föräldrar försett 
henne med. 

I kontrast till hur den muslimska familjen skildras 
som huvudsakligen fokuserad på islams tillväxt, beskrivs 
den hinduiska familjen som centrerad kring kärlek och 
bevarandet av traditionella värderingar. På det här viset 
skildras en kamp mellan ”traditionella” värderingar och 
”främmande” idétraditioner, där hinduisk uppfostran 
och kärlek i strid med islam och feminism blir en viktig 
markör för hinduisk identitet. 

Det framgår tydligt av hur artikelförfattarna for-
mulerar sina texter att målgruppen för dessa tidningar 
huvudsakligen består av hinduiska föräldrar benägna 
att instämma med den här typen av hindunationalistisk 
diskurs. Utöver att uppmana målgruppen att akta sig för 
islam och feminism finns det ett fåtal tillfällen då arti-
kelförfattarna implicit uppmanar sin publik att bruka 
våld. Under rubriken ”Love Jihad ligger även bakom 
rohingya-problematiken i Burma” hyllas det våld som 
Myanmars rohingyamuslimer utsatts för. Artikeln be-
römmer den nationalistiska munken Ashin Wirathu för 
att ha enat Myanmars buddhistiska befolkning mot det 
muslimska hotet. Författaren menar att våldsamheterna 
i Myanmar bevisar att muslimer och icke-muslimer är 
oförmögna att leva tillsammans. Att buddhister, vilka 
beskrivs tillhöra ”världens minst våldsamma religion”, 
väljer att begå våldsamma handlingar mot muslimer 
kan enligt Vishva Hindu Parishad bara förklaras med 
att Love Jihad är ett verkligt och internationellt hot. 
Artikeln avslutas med en uppmaning till landets hinduer 
att ta sitt ”sociala ansvar” och se till att det finns en 
Wirathu i varje indiskt distrikt. Även om VHP i det här 
fallet inte explicit uppmanar sina läsare att begå vålds-
handlingar mot muslimer, är det tydligt att de hoppas att 
någon ska inspireras av Wirathus handlingar. 
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I VHP:s kamp för att uppmana lagstiftare i Delhi att 
inrätta nationella lagar mot Love Jihad fungerar dessa 
tidningar som ett viktigt verktyg för att skapa offentligt 
stöd. I praktiken kommer sådana lagar göra interreli-
giösa äktenskap och konversioner svårare än vad de 
redan är. Förespråkare för hårdare regler för konversion 
hävdar regelbundet att om ett äktenskap är grundat i 
äkta kärlek finns det inget behov att konvertera. I da-
gens Indien finns det flera skäl till varför någon skulle 
välja att konvertera inför ett äktenskap. Ett av dessa 
baseras på preferens, men det finns även juridiska skäl 
till varför det kan vara fördelaktig för vissa par. En 
klausul under Indiens särskilda äktenskapsförordning 
kräver att interreligiösa par ska ansöka om tillstånd 

minst trettio dagar innan något äktenskap kan äga rum. 
Under dessa trettio dagar är det möjligt för utomstående 
parter att invända. En konversion kringgår en sådan 
väntetid vilket kan vara lockande för par vars familjer 
eventuellt skulle invända mot deras äktenskap. 

I den hindunationalistiska diskursen där bilden av 
muslimen som en religiös andre skiljer ut Indiens nästan 
200 miljoner muslimer som fiender, agerar narrativet 
om Love Jihad som ett ständigt överhängande och agi-
terande hot. Tidningar som The Organiser och Hindu 
Vishwa spär på äldre föreställningar om muslimen som 
den andre, samtidigt som de bekräftar och uppmanar 
grupperingar med våldskapital att agera utanför det 
Indiska rättssamhällets ramar. Exempelvis har Vishva 

Medlemmar ur ett flertal hindunationalistiska organisationer demonstrerar i staden Patna i delstaten Bihar den 20 december 2020. 
Slagorden på banderollen lyder "Love Jihad-lag i Bihar. Stoppa love jihad. Fotmarsch. Inför en lag mot love jihad". Photo: PTI.
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Hindu Parishads ungdomsorganisation Bajrang Dal 
(”Hanumans brigad”) i flera rapporterade fall patrul-
lerat gator som moralpoliser och trakasserat muslimska 
män som anklagas för att umgås med hinduiska kvin-
nor. I vissa fall har de anklagade männen tvingats ut-
föra armhävningar under hot som bestraffning. Andra 
gånger har butiker och restauranger ägda av muslimer 
vandaliserats för att de påstås ha fungerat som mö-
tesplatser där unga muslimska män med tvivelaktiga 
avsikter kan manipulera hinduiska kvinnor.

Det bör tilläggas att trots flertalet undersökningar 
genomförda av bland annat Nationella utredningsverket 
(NIA) och lokala poliser har det inte i något fall gått att 
styrka att Love Jihad är ett faktiskt förekommande feno-
men. Trots detta fortsätter hindunationalistiska organisa-
tioner hävda att de sanna siffrorna döljs av en lögnaktig 
media och korrupta politiska partier som arbetar i mas-
kopi med en världsomspännande muslimsk konspiration. 

I verkligheten bygger hela konceptet på att frånta 
kvinnor sin rätt till självbestämmande, samtidigt som 
hindunationalister ges fritt spelrum att definiera indisk 
identitet och vem som faller inom ramen för denna. I 
den komplexa terrängen av koncept relaterade till na-
tionell identitet i Indien utgör Love Jihad en liten men 
betydande del. Tillsammans med rykten om muslimer 
som medvetet sprider coronaviruset eller som i smyg 
utsätter kor för djurplågeri är Love Jihad ytterligare 
en myt ämnad att skildra islam och muslimen som nå-
gonting oförenligt med indisk kultur och demokrati. ¢
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i Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala 
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Agra med stipendium från den indiska ambassaden i Stockholm.
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TUKĀRĀMS  
SÅNGER
Ett fönster mot regional hinduism 

Tukārām (1598–1649), en lågkastig poet från byn Dehu strax utanför Pune i västra Indien, är kanske den mest 
folkkäre av alla poeter som skrivit på marathi, Indiens fjärde största språk. Hans poesi kretsar kring guden 
Viṭṭhal, som dyrkas inom vārkarī-rörelsen, den mest utbredda bhakti-rörelsen i denna del av Indien, med vilken 
också tidigare poeter som Jñāndev och Nāmdev (sent 1200-och tidigt 1300-tal) förknippas. Syftet med denna 
artikel är att ge en kommenterad översättning av de fjorton första sångerna i Tukārāmācī Gāthā, en samling av 
Tukārāms sånger. Den utgåva jag har använt är Sārtha Śrītukārāmācī Gāthā, redigerad av Gopāḷarāva Goviṁda 
Beṇāre och utgiven 1999 på Śāradā Sāhitya i Pune.

Min ambition har varit att översättningen ska 
kunna läsas av en intresserad svensk publik 
utan särskild kunskap om indisk religiositet. 

Detta ger upphov till vissa problem. För det första är 
språket gammalt och poetiskt och ibland är betydelsen 
svår att avgöra även för personer med marathi som mo-
dersmål. Indisk poesi följer dessutom andra regler än de 
flesta svenska läsare är vana vid och det kan vara svårt 
att känna rytmen i den. Översättningen underlättas dock 
av att originalet är skrivet på relativt fri vers, ofta utan 
rim. Jag har försökt få till rytmiska och naturligt flytande 
verser utan att försöka följa något särskilt versmått. Med 
lite vägledning och tolkningsstöd är Tukārāms sånger en 
bra introduktion till en regional form av hinduism som 
under de senaste åtta århundradena har satt sin prägel 
på den marathispråkiga kultursfären, vilken huvudsakli-
gen sammanfaller geografiskt med den moderna indiska 
delstaten Maharashtra, där Mumbai är huvudstad medan 
Pune brukar betraktas som det viktigaste kulturella centret 
för marathisk kultur. 

För att förstå Tukārāms sånger behövs lite grundläggan-
de kunskap om vārkarī-traditionen. Vārkarī är en så kallad 
bhakti-rörelse, alltså en rörelse där personlig gudsdyrkan 
är viktigt. Fromheten riktas mot Viṭṭhal, som anses vara 
identisk med Vishnu/Krishna. Vārkarī-traditionen är en 

mycket folklig rörelse inom vilken den största årliga till-
dragelsen är att man gör (kara-) en pilgrimsvandring (vārī) 
till Pandharpur i södra Maharashtra, där guden Viṭṭhals 
tempel står. För den intresserade ges en bra introduktion 
till Tukārām, vārkarī-rörelsen och poeter som kopplas till 
denna i Shankar Gopal Tulpules Classical Marāṭhī Lite-
rature (1979).

Tukārāms sånger beskriver ofta hur Viṭṭhal ser ut där 
han står jämfota på en sten med armarna i sidan i sitt tem-
pel i Pandharpur. Ett exempel på detta är den populära 
sången ”Sköna syn” som, i likhet med flera av de här över-
satta sångerna, finns i många lättillgängliga inspelningar, 
exempelvis i en vacker version med den kända sångerskan 
Lata Mangeshkar. 

1. Sköna syn (Sundara te dhyāna)
Sköna syn! Han står på stenen
Håller händerna på höften
Med tulsikrans om halsen och saffranstyg 
om höfterna
Beständigt är blott denna syn min fröjd
Fiskörhängen glittrande från öronen
Om halsen glänsande juvelen Kaustubh
Tukā säger: Det är all min glädje
Skåda vill jag detta sköna ansikte

TEXT: PÄR ELIASSON 

22 RELIGION



Flöjtspelande Kṛṣṇa i trä, ca. 17–1800-t., Paithan, Maharashtra. 
Foto av Jon Keune.

23RELIGION



Om halsen har Viṭṭhal ett radband av frön av den heliga 
basilikan tulsi, som är ett viktigt kultobjekt särskilt i 
vishnuitisk (vaiṣṇava) hinduism. Juvelen Kaustubh som 
Viṭṭhal har om halsen är en av de fjorton skatter som 
kom fram när gudarna och demonerna kärnade mjölko-
ceanen. Självklart finns det en berättelse som förklarar 
varför Viṭṭhal står på den där stenen och varför han he-
ter som han heter. I den lilla staden Pandharpur i södra 
Maharashtra bodde en man som hette Pundalik. Han be-
skrivs som en stor syndare som försummade sina gamla 
föräldrar, men som oväntat omvände sig. Krishna blev 
så imponerad av detta att han begav sig till Pandharpur 
för att träffa Pundalik, som dock var så upptagen med 
att passa upp sina föräldrar att han inte hade tid att träffa 
Krishna. Istället kastade han ut en tegelsten – på marathi 
vīṭ – som Krishna fick ställa sig på och vänta tills Pundalik 
var färdig med sina sysslor. Sedan dess står Viṭṭhal där 
på sin tegelsten, jämfota med händerna i sidan. Numera 
finns ett litet Pundaliktempel i Pandharpur vid stranden 
av floden Chandrabhaga (Bhima) med följande inskrift på 
Marathi: ”Parabrahma kom att möta Pundalik”. Inskrif-
ten gör det tydligt att Viṭṭhal inte ses som ”en gud” bland 
andra, utan som Parabrahma själv; helt enkelt Gud, den 
högsta eller transcendenta brahman.

Ofta ger Tukārām Viṭṭhal namn och epitet som förknippas 
med Vishnu/Krishna, som till skillnad från Viṭṭhal dyrkas 
i hela Indien. Han visar därmed att dessa är att betrakta 

som samma gud och knyter samtidigt an till motiv som är 
vanliga särskilt i krishnaitisk bhakti-poesi. I sången ”Den 
jämfota stående” tilltalas guden som Hari, alltså med ett 
vanligt namn för Vishnu/Krishna, men samtidigt är det 
inget tvivel om att det är just som Viṭṭhal som Hari tillbeds. 
I första raden tilltalas han som ”den jämfota stående med 
samlad blick”. Detta är ett typiskt kännetecken för Viṭṭhal 
som avbildas just stående jämfota med händerna i sidan, 
medan Krishna ofta avbildas smidigt böjd på tre ställen: 
knä, höft och nacke. 

2. Den jämfota stående (Samacaraṇadṛṣṭi viṭevarī 
sājirī)

Den jämfota stående med samlad blick
Min Hari, må jag alltid ha min håg till dig
Må inga andra bedrägliga ting
Väcka min trängtan – bort det, o Gud!
Höga himlar – längtan efter lidande
Låt dock ej mitt sinne fara vilse där
Vi känner deras svaghet, säger Tukā
Gärningar och plikt, allt är förgängligt.

Adjektivet i den fras jag översatt med ”bedrägliga ting” 
är māyika, alltså något som har med māyā att göra. Māyā 
översätts ofta med ”illusion”, men omfattar egentligen 
hela fenomenvärlden – allt som är, eller skenbart tycks 
vara, annat än Gud. Dit hör även ”Brahmās och andra 
gudars världar”, den fras jag översatt som ”höga himlar”. 

Tukārām. Verk av Raja Ravi Varma (1848–1906), 
Baroda Art Gallery
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Här blir det tydligt att Viṭṭhal, eller Hari som han kallas i 
denna sång, för Tukārām inte är en gud som ”Brahmā och 
de andra”, utan rätt och slätt Gud, tillvarons enda mål och 
mening, Parabrahman själv. 

I nästa sång, ”Må mina ögon alltid”, tilltalas den man-
lige guden Viṭṭhal, Rakhumāīs make, intressant nog som 
”Moder Viṭṭho”. I Vārkarī-kretsar är det vanligt att Viṭṭhal 
tilltalas som mor (māūlī), trots att det inte är någon tvekan 
om att det rör sig om en manlig gud, såvitt man nu över-
huvudtaget kan tala om Gud som manlig eller kvinnlig. 
Även andra gurus, särskilt den store poeten Jñāndev kallas 
ofta māūlī, och även Tukārām själv fick detta epitet av den 
kvinnliga poeten Bahiṇābāī, som betraktade Tukārām som 
sin guru efter att ha mött honom i en dröm.

3. Må mina ögon alltid (Sadā mājhē ḍoḷe tujhe mūrtī) 
Må mina ögon alltid vara fästa vid din bild
Rakhumāīs make, o kvinnor
Söt är din form, sött ditt namn
Giv mig alltid kärlek 
Moder Viṭṭho, förläna mig blott detta
Kom in och bo i hjärtat [mitt]
Tukā säger: Inget annat ber jag om
Glädjens fullhet finns vid dina fötter

I sången ”Unge sköne Madans bild” används namnet Ma-
dan, ett namn på Krishna och därmed även på Viṭṭhal. Han 

beskrivs som smyckad med Vishnus segerhalsband Vai-
janti och bär även andra drag som kännetecknar Vishnu, 
såsom hans skönhet och den djupblå, mörka hyn. I denna 
sång ligger fokus på kärleksfull åtrå och längtan på av-
stånd, vilket är mycket vanligt i kärlekspoesi till Krishna 
men inte lika vanligt i poesin kring Viṭṭhal.

4. Unge sköne Madans bild (Rājasa sukumāra 
madanācā putaḷā)

Unge sköne Madans bild
Fick solen och månens sken att blekna
Myskprick i pannan och väldoft av sandel
Segerradbandet dinglande om halsen
Krona och örhängen smyckar ansiktet
[Över dig] är all salighet utgjuten
Om höften gyllne sidenklädnad
Djupblå, mörk i hyn, o kvinnor
Hys blott denna enda åtrå
Tukā säger, den ger inte själen någon ro

I sången ”Händerna i sidan” blandas allmänt Vish-
nuitiska kännetecken med sådana som är specifika för 
Viṭṭhal. Å ena sidan tilltalas Viṭṭhal som Hari och sägs 
stå på Vishnus riddjur, örnen Garuḍa; å andra sidan står 
han, som bara Viṭṭhal gör, jämfota på stenen och kall-
las Paṇḍharīnāth, det vill säga Pandharpurs herre, ett 
vanligt namn på Viṭṭhal, vars viktigaste tempel ligger i 
Pandharpur. 

Viṭṭhal och Rakhumāī, Pandharpur. Foto av Saudagar Abhishek.
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5. Händerna i sidan (Kara kaṭāvarī tuḷasīcyā māḷā)
Händerna i sidan och om halsen tulsiband
Låt mig se en sådan form, o Hari
Med båda fötterna på stenen
Låt mig, o Hari, se en sådan form
Grann med saffransfärgat tyg om höften
Snabbt som vinden, visa mig en sådan bild!
Du står på örnen Garuḍa
Just sådan minns jag inom mig din form
Se, jag rinner bort, min kropp försmäktar
Kom med mig att möta Paṇḍharīnāth!
Tukā säger: Må min önskan uppfyllas
Låt ej min bön komma på skam!

Samma blandning av allmän vishnuism (örnen Garuḍa samt 
Krishnas vänner Uddhav och Akrūr) och särdrag för kulten 
kring Viṭṭhal (hustrun Rakhumāī och Viṭṭhals alternativa 
namn Pāṇḍuranga) möter vi i nästa sång, ”Garuḍas fjädrar”.

6. Garudạs fjädrar (Garuḍāceṁ vārikeṁ kāseṁ 
pītāṁbara) 

Garuḍas fjädrar, saffransgul livklädnad
När får jag se den mörke sköne?
Den främste av de främsta, regnmolnsmörke
Segerkransen hänger grant om halsen
Huvudkronan, tiotusen solars strålar
Fläckfri smyckar kaustubh halsen
Ansiktet, en avbild av all salighet
Till höger hulda hustrun Rakhumāī
På bägge sidorna står Uddhav och Akrūr 
Sanaka och de andra besjunger hans ära
Tukā säger: Ingen annan är som han
Blott han min vän, min Pāṇḍuranga

I sången ”Om du saknar ljuva ord” inskärper Tukārām 
sinnelagets betydelse för människans gudsrelation.

7. Om du saknar ljuva ord (Naye jarī tuja madhura 
uttara)

Om du saknar ljuva ord
Om Gud ej givit dig en vacker röst
Så hungrar inte Viṭṭhal efter det
Säg så gott du kan ditt ”Rama Krishna”
Be Gud ge [sin] kärleks fromhet
Med tro och kärlek och förtröstan
Tukā säger: Inskärp denna tanke i dig
Befäst beslutet dag för dag

I ”Jag vaknade” beskriver Tukārām gudsmötet som en 
vaka eller ett uppvaknande från syndens (pāpa) sömn. 
Detta bildspråk är väl använt även i kristen tradition, som 
till exempel i Markusevangeliet (13:36-37): ”Se upp, så att 
han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger 
till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!” 

8. Jag vaknade (Sāvada jhālo sāvada jhālo) 
Jag vaknade, jag vaknade
Och kom till Haris vaka 
Flydde gjorde sömnen
Den synd som går emellan 
Där var de frommas skara
Segerropen brusade
Tukā säger: På den platsen 
Föll barmhärtighetens milda skugga

Den avslutande frasen ”barmhärtighetens milda skugga” 
skulle också kunna översättas ”nådens milda skugga”. 
Marathins kṛpā, kan översättas med ”nåd”, men här har 
jag valt ”barmhärtighet” för att inte leda tankarna alltför 
mycket i kristna spår. 

I nästa sång, ”Den som värnar om sitt väl”, prisas gudfruk-
tiga människor med välartade barn lyckliga.

9. Den som värnar om sitt väl (Āpuliyā hitā jo hoya 
jāgatā) 

Den som värnar om sitt väl
Lycklig är hans mor och far
Den i vars släkt föds goda döttrar och söner
Över honom gläder sig Hari
Som lyssnar till Gītā och Bhāgavata
Och ständigt tänker på Viṭhobā
Tukā säger: Om jag kan tjäna den
Så vet min lycka ingen gräns

Beteende som uppmuntras är att ständigt tänka på 
Viṭhoba, alltså Viṭṭhal, och att lyssna till Bhagavadgītā och 
Bhāgavatapurāṇa, två centrala texter för vishnuitisk bhakti.

I sången ”Njuter hjärtats sötma” upprepar Tukārām tre 
gånger frasen ”deva soyarā”. Deva betyder ”gud” (jfr. 
lat. deus) och soyarā betyder bland annat ”släkting”, men 
översätts här friare som ”broder”. För läsare förtrogna med 
svensk andlig sång är det lätt att associera till Lina San-
dells ”Är det sant att Jesus är min broder?” I båda fallen 
gläder sig diktaren över att, i all sin litenhet, kunna lita på 
Gud som sin egen kärleksfulle bror.

10. Njuter hjärtats sötma (Aṁtarīṁcī gheto goḍī)
Njuter hjärtats sötma
Ser trons skatt
Gud är en broder, Gud min broder,
Gud en broder till den ringe
Må [han] smycka honom klanderfritt
I sin egen ära
Tukā säger: [Han] äter med [den ringe]
Må [han] ge [sin] kärleks kärlek 
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Nästa sång, vars svåröversatta inledning jag översatt med 
”Bortskämd hustru knorrar”, är en ironisk och kanske 
aningen bitter beskrivning av en otacksam och omåttlig 
kvinna. Hon tycks inte besitta något av den ringes ödmjuk-
het som i föregående sång belönas med att Gud möter 
människan som en broder, äter med henne och ger henne 
sin kärlek. Den ”bortskämda hustrun” får också äta den 
bittra frukten av sin karma i sångens sista strof.

11. Bortskämd hustru knorrar (Sukhe voḷaṁbā dāvī 
gohā) 

Bortskämd hustru knorrar inför maken:
”Kan du inte se min smärta?”
Galen utav kärlek
Sade han förskräckt blott: ”Jo! Jovisst!”
”Ständigt har jag ont i magen
Jag kan endast äta mjölkris, smör och socker
Mitt på dagen mår jag illa
Är inte ren, jag måste be dig…
Kan ej sova, lägger blomster under 
Jag står inte ut med barnen
Min kropp och panna smörjer jag med sandelsalva
Alltid har jag gräsligt ont i huvudet
Inte får jag riktig mat
Jag behöver femton kilo gryn till gröt
Senast köpte du en tio kilo socker
Sju dagar räckte det
Benen borta, syns blott fett
Varför ser du ej min smärta?”
Tukā säger: Vilken åsna
Dog och sedan rakt till helvetet

Sång nr. 12, ”Allt ditt har vi fått”, återspeglar att vārkarī-
traditionen, trots att den är så inriktad på att dyrka en gud 
med bestämda yttre attribut, vilar på en radikalt icke-
dualistisk (advaita) filosofisk grund. I originalet nämns 
bhedābheda, som är en filosofisk term med den orda-
granna betydelsen ”skillnad-oskillnad”. Förenklat syftar 
den på att människan står i ett förhållande av på samma 
gång skillnad och icke-skillnad till brahman. Till skillnad 
från detta vilar den bhakti-rörelse som Tukārām tillhör, 
Vārkari-rörelsen, på en icke-dualistisk (advaita) filosofisk 
grund, där till syvende och sist ingen egentlig åtskillnad 
mellan Gud (brahman) och själen (ātman) erkänns. För 
att göra sången begriplig återger jag snarare än översätter 
frasen i fråga med ”hävdar Brahmans avskildhet”.

12. Allt ditt har vi fått (Pāvaleṁ pāvaleṁ tujheṁ 
āmhāṁ sarva) 

Allt ditt har vi fått
Låt ej vår håg till något annat stå
Vart vi än ser, blott dina fotspår
O Viṭṭhal, du som genomtränger universum
De som hävdar Brahmans avskildhet
Låt oss aldrig hamna i debatt med dem
Tukā säger: Inte en partikel utom dig
Utöver himlen når din räckvidd

I sång nr. 13, ”Låt oss söka deras väg som har gått före”, 
finns många allmänt hinduistiska referenser. Viṭṭhal be-
nämns med Krishnas namn Govinda. Det talas om att 
”resandet i död och födelse skall ändas” vilket kan kall-
las hinduismens motsvarighet till kristendomens idé  

Vārkarīs på pilgrimsvandring (vārī). Foto av Jon Keune, 2010.
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om frälsning. Frasen som översätts ”bränna våra gamla 
gärningar och vända om” lyder i originalet ”pūrvakarmā 
hoḷī karūnī sāṁḍūṁyā”. Det handlar alltså om att bränna 
gammal karma. Karmabegreppet implicerar att alla hand-
lingar har konsekvenser för den som handlar, men grund-
betydelsen av karma är helt enkelt ”gärning”. Vidare åter-
ger ”bränna” en fras med betydelsen ”görande holi”, vilket 
anspelar på en hinduisk myt som årligen iscensätts med 
brasor under högtiden holi. Berättelsen handlar om hur 
demonen Holikā försökte bränna sin brorson, den fromme 
Prahlād, men istället själv brann upp. Anledningen till att 
Holikā ville döda sin egen brorson var att denne vägrade 
sluta tillbe Vishnu. Berättelsen om den onda Holikā och 
den fromme Prahlād fungerar som referensram för hela 
sången och väcker associationer på ett sätt som är svårt 
att förmedla i svensk översättning. Samtidigt kan översätt-
ningar som ”vända om” eller ”äta resterna från deras bord” 
och kanske även ”deras fötters damm” och ”bränna våra 
gamla gärningar” väcka associationer för läsare förtrogna 
med Bibelns texter (jfr. Matt 15:27, Mark 7:28, 2 Mos 
29:14). Över huvud taget är det en intressant avvägning 
hur mycket man ska knyta an till bekant kristet språkbruk 
vid översättningen av dessa texter.

13. Låt oss söka deras väg som har gått före 
(Puḍheṁ gele tyācā śodhīt māraga)

Låt oss söka deras väg som har gått före
Låt oss gå och följa deras väg
Ära deras fötters damm, äta resterna från deras bord
Bränna våra gamla gärningar och vända om
Låt oss knyta detta omätbara, oskattbara radband
Vi föräldralösa, Viṭṭhal är oss nog
Allt gott kommer från denna enda intention
Att lovprisa Govindas namn
Resandet i död och födelse skall ändas
Den enkla vägen når sitt mål
Tukā säger: Låt oss kasta livets klädnad
Och gå hem till modershuset vårt 

I sången ”När helgonen har ätit” är det ord som översätts 
som ”helgon” saṁta. Ordet brukar översättas med saint 
på engelska, antagligen delvis på grund av ljudlikheten, 
och syftar här särskilt på religiösa poeter. Tecknet som står 
upprest är ingen annan än Viṭṭhal, som står upprätt och 
vars stående är ett återkommande tema i poesin omkring 
honom. I denna sång benämns han även Nārāyaṇ, vilket 
är ett vanligt namn på Vishnu och därmed också Viṭṭhal.

14. När helgonen har ätit (Jevile te saṁta māgeṁ 
uṣṭāvaḷī)

När helgonen har ätit ber jag om resterna
Och rensar noga alla fat
Vad bryr jag mig om rent och orent?
Fjärran är mig allting sådant
Lär mig ej om transcendens
Om det har Gud själv grundligt lärt mig
Inget annat rör jag
Jag känner tecknet som står upprest
Härom må ingen hysa minsta tvivel
Blott en måltid är min längtan
Svårt har Tukā drabbats av begär
Hans hunger har dock mättats av Narayan

Förhoppningsvis har denna kommenterade översättning 
av några av Tukārāms sånger gett viss inblick i hur regio-
nala religiösa former kan samspela med en större hindu-
isk tradition, så att vad som kan verka som mycket olika 
religionsformer med olika gudar och centrala gestalter 
ändå uppfattas som tillhörande samma stora tradition. 
Förhoppningsvis skiner åtminstone något av det liv och 
djup som finns i det marathiska originalet igenom trots 
översättningens brister. Den som på allvar vill känna den 
poetiska skönheten och musikaliteten i Tukārāms sånger 
har dock bara ett val: att själv lära sig marathi. ¢
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Religionsvetenskaplig forskning har de senaste decennierna belyst kopplingar mellan populärkultur och olika former 
av esoterism, en företeelse som av den brittiske religionshistorikern Christopher Partridge i The Re-enchantment 
of the West: Volume 1 Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and Occulture (2004) benämns 
som occulture, eller ockultur på svenska. Bland exemplen på sådan ockultur återfinns subkulturen metal, där 
satanistiska teman tillhör de mest kännetecknande. Utöver sådan tematik, som är den överlägset vanligaste formen 
av religiös inspiration, finns det även ett flertal metalband som låtit sig inspireras av andra religiösa traditioner. 
Detta är temat för denna artikel, som kommer belysa kopplingen mellan metal och hinduism. Intresset för hinduism 
bland metalband återspeglas i bland annat låttexter och estetisk framtoning och är inte isolerat till samhällen med 
hinduisk majoritetsbefolkning, utan bör snarare förstås som ett globalt fenomen.

Ockultur åsyftar ett specifikt fenomen där bland 
annat ockultism som tidigare varit ett gömt – 
eller åtminstone avvikande fenomen – blir mer 

eller mindre vardagligt. I samband med motkulturen på 
1960- och 70-talen växte ett bredare intresse för olika 
former av esoterism och ockultism fram. Under det 
sena 1960-talet bildades bland annat två stilbildande 
band: Black Widow (från England) och Coven (från 
USA). Dessa två band var bland de första rockbanden 
som använde sig av satanistisk symbolik, men andra 
band skulle snart följa i deras fotspår. Ett av de mest 
kända exemplen på ett sådant band är de brittiska heavy 
metal-pionjärerna Black Sabbath, som anammade en 
satanistisk image bland annat genom sina låttexter och 
albumomslag. 

1960- och 70-talens band lade grunden för musikge-
nrer som av allmänheten har uppfattats som kontrover-
siella. Ur genren heavy metal, som i sig är en undergenre 
till metal, utvecklades extreme metal. Extreme metal är 
ett samlingsbegrepp för likartade musikstilar och såg 
sin födelse i och med intåget av thrash metal under det 
tidiga 1980-talet. Förutom thrash metal räknas bland 
annat black, death och doom metal till undergenren.

Thrash metal präglas av ”skrikig sång” och snabba 
gitarriff. Genom band som amerikanska Slayer och Me-
tallica och tyska Sodom fick genren stort genomslag i 
framför allt USA och dåvarande Västtyskland, men kom 
snart att spridas vidare till andra länder. Teman som 
präglar thrash metal är bland annat krig, ett generellt 

missnöje med politik i allmänhet och orättvisor som 
exempelvis korruption i synnerhet. Men ockulturen 
förekommer också här: Slayers debutskiva Show No 
Mercy från år 1983 bepryddes exempelvis med en Bap-
homet-gestalt och ett inverterat pentagram, och innehöll 
låttitlar som ”Black Magic” och ”The Antichrist”.

Från och med 1980-talets mitt utvecklades death me-
tal, en genre som kännetecknas av låttexter präglade av 
mörkare teman. Ofta hämtade banden sin inspiration 
från skräckfilmer. I likhet med thrash metal förekom 
också teman som politik och satanism. Musikmässigt 
är death metal snabb, ofta med en mörkare form av 
skriksång (så kallad ”growlsång”) och kraftigt ned-
stämda elgitarrer och elbasar. Stilbildande band i gen-
ren är bland annat Death, Morbid Angel och Possessed 
(samtliga från USA).

Black metal, en musikgenre som fick sitt namn efter 
det brittiska bandet Venoms andra studioalbum Black 
Metal från år 1982, kom att präglas av vad som kan 
beskrivas som en än mer kontroversiell subgenre än 
de två ovannämnda. Venom, vars musik låg närmare 
punk än det ”sound” som skulle komma att prägla 
det många i dag förknippar med genren, inspirerade 
kommande band inte minst tematiskt. Centrala teman 
för black metalbanden är blasfemi i allmänhet och ett 
uttalat motstånd mot kristendom och judendom i syn-
nerhet. Banden tog inspiration framför allt från andra 
metalbands låttexter, från skräckfilmer och från apoka-
lyptiska narrativ sprungna ur kristendomen. 

VEDIC METAL 
Hinduiska influenser  
i samtida extreme metal 

TEXT: MAGGIE KASTLUND 
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Black metal har sedan 1990-talet kommit att samman-
kopplas med både satanism och grova former av våld. 
Genren har en våldsam historia av bland annat miss-
handel och mord av och bland bandmedlemmar. Utöver 
detta anlade företrädare för genren kyrkobränder under 
1990-talet i framför allt Norge, skeenden som parallellt 
med ett ökat intresse för satanism även utanför black 
metal-kretsar ledde till att många i samhället var starkt 
kritiska mot genren.

Redan under 1980-talet växte oron för satanism 
i USA vilken kom att utmynna i en stark kritik mot 
företrädare för satanism. I efterhand har denna typ 
av moralpanik kallats satanic panic. Anklagelserna 
mot satanister gjordes av bland annat kristna grupper, 
psykologer och jurister vilka menade att en världsom-
spännande satanism bland annat möjliggjort påstådda 
satanistiska ritualmord. Viktigt att poängtera är att den 
typ av satanism som återfinns inom metal använder sig 
av symboler som uppochnedvända kors för att väcka re-
aktioner i samhället, och har därför mycket gemensamt 
med satanism som den framställts inom satanic panic, 
men har mindre gemensamt med organiserad satanism, 
som den exempelvis kommer till uttryck i Church of 
Satan (1966–).

Hinduiska influenser i metal bör förstås dels mot bak-
grund denna musikhistoria, dels mot en bakgrund av 
hinduiska föreställningar. Musik har traditionellt haft 
en särskilt viktig betydelse för den religiösa upplevel-
sen inom hinduismen. I centrum för många hinduers 
religiösa praktik står musik i olika former. Den åter-
finns till exempel i de lovsånger (bhajan och kīrtana) 

som kännetecknar bhakti-rörelserna, i recitationer av 
religiösa texter och i religiösa ritualer. I offerritualer, 
pūjā, där rökelser, mat och blommor offras till olika 
gudar, inräknas även framförandet av musik till offren. 
I hinduers hem och i hinduiska tempel hörs ofta olika 
instrument spelas, såsom flöjter, trummor, lutor, klockor 
och cymbaler åtföljt av olika typer av sång.

Skrifter som eposet Mahābhārata berättar om gudar 
och gudinnors musicerande och flera gudomar avbildas 
med olika typer av instrument. Guden Vishnu blåser i en 
snäcka, inkarnerad som Krishna spelar han på en slags 
tvärflöjt (bansuri). Gudinnan Sarasvatī, som förknippas 
med bland annat musik och konst, avbildas med en va-
riant på luta (vīṇā) och kallas därför ibland Veenavadini 
(på svenska ”gudinna som spelar vīṇā”), och guden Śiva 
i formen Naṭarāja ses med en timglasformad trumma 
(ḍamaru) under upplösningen av kosmos. 

Även om uppror mot organiserad religion och ett 
användande av ett satanistiskt symbolspråk förekom-
mer bland metalband från länder med en hinduisk 
majoritetsbefolkning, verkar det inte vara en norm på 
samma sätt som det är för metalband i västerländska 
länder. Ett flertal band har i stället låtit sig inspireras 
av hinduism genom att bland annat använda mantran 
och traditionella indiska instrument i sin musik. Ett 
exempel på ett sådant band är Rudra från Singapore. 
Rudra kom att bli stilbildande för det som har kommit 
att kallas för vedic metal, ett genrenamn bandet själva 
gav upphov till och som därefter har spritt sig till flera 
metalband. Vedic metal kan definieras som en subgenre 
till de extrema metalgenrerna, som hämtar inspiration 
från hinduismen i bland annat visuell framtoning och 

Det nepalesiska vedic metal-bandet Dying Out Flame. Fotograf: okänd. Bildkälla: https://www.nocleansinging.com/2014/09/28/
dying-out-flame-shiva-rudrastakam/
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låttexter. Vedic metal kan också sägas vara en ”lokal” 
variant på västerländsk extreme metal, jämförbar med 
en annan lokal variant på extreme metal, viking metal, 
en undergenre med rötter i det sena 1980-talets Sverige. 
I en intervju från 2006 säger Rudras frontman Kathir 
Kathirasan att bandet föredrar att omnämnas som vedic 
metal snarare än death metal, eftersom det sistnämnda 
begränsar bandets identitet.

De för extreme metal karakteristiska inslagen av 
bland annat uppror mot samhället och satanistiska 
teman lyser med sin frånvaro hos Rudra. Bandet har 
framträtt två gånger på den årliga festivalen Kalaa Ut-
savam i Singapore, en festival där deltagarna företräder 
olika indiska konstformer, såväl moderna som klassiska. 
Andra gången bandet framträdde på festivalen, 2010, 
valde de att inkludera dansare från den sydindiska 
dansformen Bharatanatyam som fick uppträda ackom-
panjerade av Rudras musik. Deras låttexter kretsar till 
stor del kring hinduisk mytologi, och inkluderar ibland 
utdrag ur hinduiska texter, till exempel Avadhuta Gita. 
Till stor del är Rudras texter författade på engelska, men 
också på sanskrit.

Ett annat tongivande vedic metalband är det nepale-
siska bandet Dying out Flame. Bandet bildades år 2011 
och spelar death metal som blandats med klassisk indisk 
musik. De använder sig exempelvis av det traditionella 
indiska stränginstrumentet sitar och karaktäristisk 
death metalsång kombineras med recitation av mantran. 
Låttexterna, som framförs på sanskrit och engelska, är 
framför allt baserade på hinduisk filosofi och mytologi. 
Bland deras låtar återfinns titlar som ”Mahabharata” 
och ”Shiva Rudrastakaam”.

Det indiska bandet Demonic Resurrection är ytterligare 
ett exempel på vedic metal. Demonic Resurrection bil-
dades år 2000 och kombinerar death och black metal 
med klassisk indisk musik. De engelska låttexterna 
tonsätts med sitar, flöjt, tyngre metalriff och trummor, 
och handlar uteslutande om hinduisk mytologi – bandet 
har behandlat en uppsjö av hinduiska gudomar på sina 
studioalbum. Det senaste studioalbumet Dashavatar 
från år 2017 har bland annat en låt med titeln ”Krishna 
– The Cowherd”, som inkluderar texten:

On the eve of the dawn of kaliyuga,
A distressed Bhoomidevi stood before Brahma,
In the form of a disconsolate cow.
I seek refuge in you my lord, rid me of my burden.
Brahma turned to Vishnu for guidance.
I know of her distress, he said.
Shesha and I shall come to earth,
Born as the seventh and eight sons of Vasudeva,
I will free her from these chains.
Kamsa the tyrant shall fall,
A heavenly voice did prophesize,
His death by the eight son of Devaki.

Även vedic metalbandet The Down Troddence, med röt-
ter i delstaterna Kerala och Karnataka, blandar extreme 
metal med klassiska indiska instrument som tabla, sitar 
och vīṇā. Låtarna framförs på sanskrit och engelska och 
berör tematiskt framför allt hinduisk mytologi, något 
som bland annat återspeglas i låten ”Shiva” från albu-
met How Are You? We are Fine, Thank You (2014). Mu-
sikvideon till låten innehåller bland annat en sekvens  

Foto från Cult of Fires framträdande på festivalen Psycho i Las 
Vegas, augusti 2021. Upphovsman: Maurice Nunez. Bildkälla: 
Cult of Fires Facebook-sida.

Sarasvatī, 1896, olja på duk. Av: Raja Ravi Varma (1848–1906). 
Bildkälla: Wikimedia commons
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med en utövare av den rituella dansformen Pottan 
Theyyam från Kerala, en dansform som av många upp-
fattas som en manifestation av guden Śiva. 

Det indiska black metalbandet Purvaja förenar black 
metal med hinduisk mytologi och, enligt bandet själva, 
”vedisk kultur” och traditionella instrument som tabla 
och sitar. År 2013 utkom bandet med EP:n Dark God-
dess Divine, en titel som åsyftar gudinnan Kālī, något 
som också återspeglas på skivomslaget som föreställer 
en målning av gudinnan. EP:n rör sig tematiskt uteslu-
tande om Kālī och låttexterna är skrivna på engelska 
men inkluderar även mantran på sanskrit samt text-
partier på sanskrit. Ett utdrag från låten ”She, Who 
Devoured Raktabija” från den ovan nämnda EP:n lyder: 

From the brow of fury of Maa Durga
She emerges
Naked and black with entangled hair
Eyes blood red with anger
And a third eye flaming between her forehead
She appears the most frightening
Om Kreem Kalikaye namah
The dark goddess who devoured all the asuras
Om Kreem Kalikaye naham
The dark goddess who devoured Raktabija

Även i länder som saknar en tydlig koppling till hindu-
ism har hinduiskt tankegods inspirerat ett flertal extreme 
metalband. Extreme metalband som Cult of Fire (Tjeck-
ien), Dissection (Sverige), Impaled Nazarene (Finland), 
Therion (Sverige) och Rotting Christ (Grekland) har 
alla låtit sig inspireras av hinduism i sitt låtskrivande. 
Albumomslag med hinduiska gudar och gudinnor är 

också ganska vanliga. Ett annat vediskt metalband som 
är nämnvärt i sammanhanget är det ryska death metal-
bandet Kartikeya. Kartikeya, som tagit sitt namn från 
den hinduiske krigsguden med samma namn, har låtit 
sig inspireras av folkkultur från Indiens södra delar och 
blandar death metal med indisk folkmusik. Musiken 
framförs bland annat med hjälp av traditionella indiska 
instrument som vīṇā och sitar.

För merparten av de västerländska extreme metal-
band som inspirerats av hinduism är dock intresset 
sällan särskilt djupgående. I likhet med de satanistiska 
inslag som återfinns hos ett flertal extreme metalband är 
det utvalda aspekter av hinduism som tilltalar banden, 
vanligtvis något som kan kopplas till ”ondska” i olika 
former. Gudomar som Śiva och Kālī som av banden tol-
kas som skräckinjagande och onda, lockar i synnerhet.

”Maha Kali”, en låt från Dissections album Reinkaos 
(2006), beskriver exempelvis en närmast total hängiven-
het, med rent självdestruktiva inslag, till gudinnan:

Smashana Kali, I burn myself for thee
I cut my own throat in obscene ecstasy
I make love to abominations, embrace pain  
and misery
Until my heart becomes the burning ground  
and Kali comes to me
O dark mother, hear me calling thee
Mahapralaya, bring to me
Through all illusions I shall see
I shall cremate this world and set my essence free
Jai Kalika! Jai Kali!
Without fear I will dance with death and misery
Maha Kali, come to me

Låten som först utkom som singel, har ett omslag där 
gudinnan porträtteras i ny tappning, där hon bland 
annat har krönts med en krona beprydd med ett bru-
tet pentagram. Det brutna pentagrammet har använts 
av den satanistiska ordern Temple of the Black Light 
(tidigare Misantropiska Lucifer Orden) inom vilken 
Dissection-sångaren Jon Nödtveidt också var aktiv 
medlem fram till sin död år 2006. I en tysk intervju 
från 2004 blev Nödtveidt ombedd att motivera valet 
av en hinduisk gudinna. Sångaren svarade då att han 
betraktar Kālī som en ”svart” gudinna, som vidare är 
representativ för en destruktiv feminin aspekt. I en ka-
nadensisk intervju från 2006 fick Nödtveidt en fråga 
om sin inställning till religion, varpå han svarade att 
han dyrkar de ”mörka gudarna”. Han menade vidare 
att hans dyrkan av dessa gudar också innebär att han 
ser en mörk essens i alla religiösa traditioner. Till de 
mörka gudarna räknade han bland annat den hindu-
iska gudinnan Kālī, som han beskriver med adjektiv 

Dissection, Maha Kali, 2004. Upphovsman: Escapi Music. 
Bildkälla: Wikimedia commons.
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som ”skräckinjagande” och ”vredgad”. Bland andra 
mörka gudar räknade han exempelvis Lilit, som också 
omnämns i en låt på Reinkaos, och Hekate/Lykania 
som inkluderas i Temple of the Black Lights grimoire 
Liber Azerate. 

Gudinnan Kālī har som tidigare nämnts varit en 
central förebild för framför allt västerländska extreme 
metalband. Denna trend ser inte heller ut att avta. Så 
sent som i år släppte det brasilianska/nederländska 
bandet Crypta en låt som handlar om gudinnan. Det 
tjeckiska black metalbandet Cult of Fire, ett bandnamn 
som troligtvis har anknytning till vediska eldritualer, är 
ett av de i dag mer kända extreme metalbanden som 
tagit inspiration från hinduism. Albumet Mrityu Ka 
Tapsi Anudhyan, som översätts från sanskrit till ”aske-
tisk dödsmeditation”, hyllar framför allt Kālī.

Cult of Fire spelar black metal men inkuderar också 
inslag av bland annat sitar och mantran. Bandet har helt 
hängivit sig åt en hinduisk tematik; bandets albumomslag 
och låttexter är starkt influerade av hinduism. Cult of Fire 
kallar sina framträdanden ”ritualer” och använder sig 
på scen av bland annat altare dekorerade med statyetter 
av hinduiska gudinnor och gudar samt olika offergåvor. 
Eftersom Cult of Fire inte ger några intervjuer är det svårt 
att avgöra varför bandet har anammat en genomgående 
hinduisk framtoning, alltså om det rör sig om en ytlig 
fascination eller ett genuint religionsutövande. 

Som vi har sett är Śiva en mycket populär gudom att 
skildra för extreme metal- och vedic metalband. Han 
har också stått i centrum för en låt av ett av de större 
black metalbanden, polska Behemoth. Låten ”Cere-
mony of Shiva” från albumet Satanica (1999) är skri-

ven utifrån vad som är tänkt att vara Śivas perspektiv 
och tillskriver guden bland annat sexuella attribut. Det 
tidigare diskuterade bandet Kartikeya beskriver också 
Śiva i låten ”He Who Carries the Head of Brahma” från 
albumet Mahayuga (2011), och använder här några av 
hans många namn:

Lingadhyakshasa
Thy lingam, worshipped by a million souls
Nataraja
The cosmic dance that crushes countless worlds
Rudra
By your command I sacrifice myself
Sadashiva
Thy feet I lay upon my head
Om Namah Shivaya
I pray 'til the end of days in solitude
I perform my tapasya for you

Denna artikel har introducerat kopplingen mellan ex-
treme metal och hinduism, men har också gett en inblick 
i den ockultur som återfinns hos extreme metalband. 
Utöver de band som omnämnts i denna artikel finns ett 
flertal andra metalband som inspirerats av hinduism, i 
en utveckling som började för trettio år sedan och inte 
ser ut att vända. Cult of Fire befinner sig i skrivande 
stund på turné i bland annat Israel och Tyskland och 
pionjärerna för vedic metal, Rudra, utkommer snart 
med ett nytt album. Det stadigt växande intresset för 
hinduismens gudinnor och gudar bland extreme metal-
band ser alltså inte ut att avta och det finns åtskilligt 
mycket mer att utforska på ämnet. ¢
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För en tid sedan, när jag arbetade i Örebro, hörde jag mycket om Sveriges största och mest hårdbevakade 
fängelse Kumla som ligger i närheten. Jag lärde mig om Kumlaklostret, vilket är ett unikt exempel inom det 
svenska fängelsesystemet kopplat till en 30-dagars andlig reträtt utan konfessionell anknytning. Detta fångade 
mitt intresse så jag undrade hur mycket vi vet om den andliga vården och hur den egentligen ser ut. Det finns 
lite litteratur om det här ämnet så denna text syftar till att öka kunskapen kring den andliga vården bakom 
fängelsemurarna i Sverige. 

Kyrkan har alltid haft en koppling till fängelser. 
Präster och diakoner har besökt intagna så länge 
kyrkan har funnits. I Sverige var prästen Olaus 

Petris arbete mot dåtidens undermåliga behandling av 
intagna under 1500-talet ett viktigt bidrag till den fram-
tida utvecklingen av systematisk andlig vård. År 1571 
fastställdes reglerna för andlig vård av intagna. Nästan 
300 år senare etablerades cellsystemet inom fångvården, 
vilket blev en viktig förutsättning för individuell andlig 
vård baserad på regelbundna religiösa samtal. Förutom 
söndagsgudstjänsten infördes kristendomsundervisning 
och annan utbildning, obligatorisk för alla fångar upp 
till trettiofemårsåldern, ledd av fångvårdsprästen. På det 
här sättet blev prästens roll i fängelse ännu större och 
mer betydelsefull.

Under 1900-talet reducerades andlig vård i fängelser 
på grund av ökad sekularisering och särskilt av en allt 
mer intensiv debatt om religionens plats i det offentliga 
rummet. Införandet av religionsfrihetslagen 1951 gav 
möjligheten att avstå från religion men samtidigt frihe-
ten att bekänna sig till något annat samfund än Svenska 
kyrkan. Detta ledde till att fängelseandlig vård blev allt 
mer kritiserad. Ett år senare genomfördes en grundlig 
omorganisation i syfte att uppnå en större balans och 
jämlikhet mellan den traditionellt dominerande Svenska 
kyrkan och andra kyrkor, så att de får arbeta under 
liknande förhållanden. Sedan 1990 har kyrkorna strävat 

efter att förstärka verksamheten i fängelser. Arbetet har 
utvecklats vidare och fler möjligheter inrättades.

Nuförtiden har religionens närvaro i svenska fäng-
elser att göra med människors rätt att ensam eller med 
andra utöva sin religion. Av den anledningen bör den 
intagna som vill utöva sin religion ges möjlighet att göra 
det. Varje fånge som vill få andlig vård definieras som 
tillhörande en viss bekännelse och en församling av den 
tron tillhandahåller tjänsten. Detta sker genom hemstäl-
lan där de får förklara sin bekännelsetillhörighet.

Traditionellt domineras andlig vård i svenska fängel-
ser av Svenska kyrkan. Det finns också andliga vårdgi-
vare från andra religiösa samfund i större fängelser och 
de är tillgängliga för intagna i andra fängelser på deras 
begäran. Innanför landets fängelser skall det således fin-
nas möjlighet till gudstjänst, andakt, religiösa böcker 
samt möjlighet till personligt samtal med företrädare för 
den utövandes religion oavsett vilket religiöst samfund 
den intagna tillhör.

På riksplanet sker en samordning av verksamheten för 
de fyra kyrkofamiljerna, dvs. den lutherska, katolska, 
ortodoxa och frikyrkofamiljen, genom Sveriges Kristna 
Råd (SKR) som anställer konsulenterna och styrgrup-
pen. Deras uppgift är att bevaka kriminalpolitiska frågor 
samt arbeta med verksamhetens utveckling och medar-
betarnas fortbildning. En motsvarande samordning sker 
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inom islam genom Sveriges Muslimska Råd. Vid varje 
häkte och anstalt finns en nämnd för andlig vård (NAV) 
som ansvarar för den konkreta programverksamheten. 
Dess uppgift är att tillse att religionsfriheten upprätt-
hålls och samtidigt att vara ett forum för de frågor som 
rör livsåskådning, etik och religion. I varje fängelse finns 
en fast anställd samordnare som tillhör Svenska kyrkan 
eller någon frikyrka. Samordnaren organiserar aktivi-
teter och tar hand om vårdgivarens behov. Enligt den 
senaste statistiken finns ungefär 180 präster, pastorer 
och diakoner i den svenska fängelsetjänsten. Dessutom 
finns det ett drygt tiotal imamer. Men hur ser kontakten 
mellan andligvårdgivaren och de intagna ut? 

I samtalet med en ortodox präst med nästan trettio 
års erfarenhet inom andlig vård i Stockholms fängelser 
lärde jag mig mer om det. Denna präst tillhör Serbisk-
ortodoxa kyrkan men han är andligvårdgivare till alla 
ortodoxa intagna i Stockholms region. I Göteborg finns 
en annan serbisk ortodox präst medan en rumänsk or-
todox präst täcker regionen runt omkring Göteborg. 
Om det behövs så kommer andra präster på inbjudan. I 
större fängelser är kontakten mellan andligvårdgivarna 
och de intagna regelbunden, vanligtvis sker den genom 
ett besök i veckan. Annars ges vård vid behov genom 
ett besök eller ett telefonsamtal. Det är vårdgivaren och 
den intagna som tar beslut om vilken typ av aktivitet 
som ska utföras och detta beror på olika faktorer. Om 
flera vårdgivare från olika religiösa samfund kommer 
på samma dag är det viktigt att de samarbetar så att alla 
kan använda gemensamma lokaler och kapell utan att 
det påverkar möten med intagna. Dessutom beror det på 
antalet intagna som vill samtala med vårdgivaren. Om 
det finns några särskilda behov bland de intagna måste 
vårdgivaren prioritera dem och anordna aktiviteterna 
därefter.

Individuella och kollektiva samtal är den vanligaste 
typen av kommunikation mellan vårdgivaren och de 
intagna. Ibland sker sådana samtal spontant och då är 
första mötet viktigt för att etablera en kontakt fylld 
med förtroende och förståelse. Senare fördjupas denna 
kontakt genom regelbundna möten då mer konkreta 
frågor behandlas. Sådana frågor handlar om olika reli-
giösa och existentiella teman som rör liv, död, tro, straff 
och förlåtelse. Men det är inte ovanligt att intagna vill 
prata om frågor som gäller familjen och vänner som de 
kommer träffa efter att de lämnat fängelset. Förutom 
samtal praktiseras bön, bikt, nattvard och tolkning av 
religiösa texter.

Religiösa högtider är alltid speciella tillfällen då 
vårdgivaren vill skapa en mer hemtrevlig miljö genom 
att ge olika små presenter till de intagna. Enligt ortodox 
tradition handlar det om färgglada ägg under påsken 
medan godis ges vid jul. För att kunna göra det behöver 

prästen få ett tillstånd från Kriminalvården. Om det 
gäller häkten delas ägg och godis enbart ut till intagna. 
Om prästen besöker en anstalt brukar han tillbringa lite 
tid med de intagna och dela ut presenter. 

Under coronapandemin har dessa kontakter mellan 
vårdgivare och intagna varit ännu viktigare. Osäkerhet 
och förändrade levnadsförhållanden utanför murarna 
påverkade de intagnas tankar och känslor. Förutom att 
de vill ha mer information om aktuella händelser i sam-
band med pandemin vill de dela med sig av sina tankar 
om hur pandemin kan påverka deras redan begränsade 
möjligheter. Det finns också mycket rädsla bland in-
tagna för sjukdom och för att förlora nära och kära. 
Det är vårdgivaren som skapar utrymme för en givande 
diskussion och ger nödvändigt stöd i dessa krisstunder.

I ett försök att vidare utveckla andlig vård och bygga 
fler möjligheter i svenska fängelser år 2001 genomför-
des ett projekt Kumlafängelset. Fängelset kallas också 
Kumlabunkern och är en av de anstalter i Sverige som 
har högst säkerhetsklass. Projektet blev en integrerad 
del av Kriminalvårdverkets verksamhet år 2005 med 
målet att erbjuda en typ av andlig fördjupning i fängel-
ser. Därför etablerades ett kloster där de intagna kunde 
ta del i en reträtt, utformad efter jesuitordens grundare 
Ignatius av Loyalas verk Exercitia Spiritualia (”Andliga 
övningar”). Dessa övningar tar ursprungligen trettio da-
gar att genomföra och är uppdelade i fyra veckor eller 
akter. Syftet med Ignatius andliga övningar är att   
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deltagarna, genom isolering och tystnad, lyssnar inåt och 
möter sig själva på djupet för att se och förstå sin egen 
verklighet. I Kumlaklostret hade verksamheten femton 
platser och leddes av vårdgivare från Svenska kyrkan. 
Efter en tid expanderade verksamheten till ytterligare 
två av kriminalvårdens anläggningar i Skänninge och 
Vadstena. Alla som gick igenom klosterretreaten blev 
också medlemmar i föreningen ”St: Andreas andliga 
sällskap” och höll på så sätt kontakten med personer 
som haft liknande erfarenheter. Efter frigivningen möts 
de årligen till ett par reträtter, vilket garanterar långsik-
tighet och uthållighet.

År 2016 genomfördes en större utvärdering av klos-
tret av kriminologer vid Stockholms universitet. Det 
allmänna intrycket om verksamheten var positivt och 
då konstaterades det att verksamheten är relevant för 
Kriminalvården och bör fortsätta. Det märktes också 
att deltagarna blev lugnare och tryggare. Dessutom 
vittnade anställda vid Skänningeanstalten om att åter-
fallsfrekvensen till brott förefaller var låg. Tack vare 
verksamheten på Kumlaklostret, enligt utvärderingen, 
har många undvikit att återfalla i en kriminell livsstil 
och fått nya livschanser. 

I november 2018 pausades verksamheten i Kumlas 
klosterceller på obestämd tid. Orsaken till det var plats-
bristen. Klostrets utrymmen behövs när fler dömda 
skulle avtjäna sina straff. Även om beslutet återspeglar 
de utmaningar som finns inom Kriminalvården är det 
svårt att förstå varför det förverkligades. Det får oss 
att ompröva rollen och betydelsen av andlig vård i 
en miljö där existentiella frågor dominerar och måste 
hanteras på ett grundligt och fördjupat sätt. Därför 
tror jag att det behövs mer utvecklad och kontinuerlig 
forskning om andlig vård i svenska fängelser, vilket 
borde leda till en mer omfattande kunskap om den 
andliga vårdens bidrag till de intagnas välbefinnande. 
Samtidigt kan mer forskning bidra till nya perspektiv 
för en bättre och djupare förståelse av verkligheten 
inom och utanför murarna. ¢

Kumlaanstalten. Copyright: Riksantikvarieämbetet / Pål-Nils 
Nilsson, CC-BY.
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RELIGIÖSA REPRE-
SENTANTER I DET 
OFFENTLIGA 
Muslimsk andlig vård på sjukhuset

Enligt tidiga sekulariseringsteorier ska religionens plats i samhället sakteligen försvinna och ersättas av 
”rationella” och vetenskapligt motiverade alternativ. Det är dock tydligt att religion fortfarande spelar en 
viktig roll i världen. Ibland talar man istället om ”funktionell differentiering” – en moderniseringsprocess där 
fördelningen av arbete antas göra samhället mer effektivt och där även religionen får en mindre men allt mer 
specialiserad roll för att bidra till denna utveckling. I Sverige är stat och kyrka åtskilda och religion kan sägas 
ha minimalt inflytande över det offentliga och hänvisas ofta till den ”privata sfären”. Men det finns undantag 
till detta som utgör exempel på hur religion har en tydlig och levande offentlig – om än specialiserad – roll i 
vårt sekulariserade samhälle.

Ett sådant exempel är så kallad andlig vård, som 
i Nationalencyklopedin definieras som en ”sam-
lande benämning på kyrkornas och samfundens 

verksamhet inom försvar, fångvård och sjukhusvård.” 
Denna text fokuserar på muslimsk andlig vård inom 
sjukvården och bygger på ett intervjumaterial med per-
soner som är aktiva på olika sjukhus i Sverige. För att 
ge en bild av vad muslimsk andlig vård kan innebära 
på en sekulär offentlig institution kommer jag fokusera 
på hur intervjupersonerna beskriver andlig vård. Vad 
är muslimsk andlig vård? Hur ser intervjupersonerna 
på att vara verksamma vid en offentlig sekulär institu-
tion som sjukhuset och hur påverkar sjukhusmiljön 
religionstolkningen? En etablerad muslimsk verksam-
het väcker även frågan om vilka som representerar 
islam på sjukhusen och hur en enskild verksamhet som 
vänder sig till ”alla muslimer” hanterar den kulturella 
och religiösa mångfald som finns representerad bland 
svenska muslimer. Innan jag kommer in på dessa frågor 
vill jag ge en allmän bild av hur andlig vård inom sjuk-
vården är organiserad och motiveras samt en bakgrund 
till varför muslimsk andlig vård har etablerats inom 
sjukvården.

Kristna representanters närvaro på vårdinrättningar 
har en lång historia i Sverige. Våra första ”sjukhus” kan 
sägas ha varit klostren under medeltiden, där sjuka kunde 
bli omhändertagna och få vård, även om denna huvudsak-
ligen religiösa verksamhet skiljde sig väsentligt från mo-
derna sjukhus och läkarpraktiker. När de första moderna 
sjukhusen etablerades var religiösa representanter på olika 
sätt knutna till institutionerna, och under en lång period 
(1862–1962) var Svenska kyrkans präster anställda av 
landstingen. Detta ändrades 1962 med riksdagsbeslutet 
om att församlingarna själva skulle ansvara för anställ-
ningarna. Beslutet innebar att även andra trossamfund 
än Svenska kyrkan fick möjlighet att delta i arbetet på 
sjukhusen. Svenska kyrkan hade dock betydligt bättre 
ekonomiska förutsättningar än de mindre trossamfunden 
och fortsatte att dominera den andliga vården.

Från 1960-talet skedde även förändringar i Sveriges 
kulturella och religiösa landskap. Olika former av in-
vandring såsom arbetskraftsinvandring, familjeinvand-
ring och flyktinginvandring från olika regioner kom 
att bidra till att fler etniska, kulturella och religiösa 
grupper fick en plats i det svenska samhället. Under 
1970-talet ändrades dessutom integrationspolitiken   

TEXT: PHILIP VEDEL DÜRING
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till att bli inriktad på kulturell mångfald istället för 
kulturell assimilering, vilket innebar att invandrare och 
invandrargrupper skulle ha större möjligheter att bevara 
sina kulturella traditioner från hemlandet. 

En utredning om andlig vård i slutet av 1970-talet 
bidrog till att andra trossamfund än Svenska kyrkan fick 
faktiska möjligheter att etablera tjänster för andlig vård 
inom sjukvården, och de kom på så sätt även att bidra 
till en större religiös mångfald inom den andliga vården. 
Utredningen betonade statens ansvar att erbjuda indi-
vider stöd av religiösa representanter på både fängelser 
och sjukhus, och bedömde att staten och trossamfun-
den har en gemensam uppgift att hjälpa individer som 
i dessa sammanhang kan befinna sig i en existentiell 
kris och som utifrån religionsfrihetens principer har rätt 
till andlig vård. Förutom att konstatera trossamfundens 
och statens gemensamma ansvar för andlig vård, ledde 
utredningen till beslutet om att trossamfunden skulle 
ges möjligheter att finansiera tjänster på sjukhusen 
med hjälp av statligt stöd. Stödet omfattade dock inte 
Svenska kyrkan som redan bedömdes ha goda förutsätt-
ningar att finansiera sina tjänster. 

De politiska beslut som följde efter utredningen 
ledde till att det under 1980- och 1990-talet etablerades 
tjänster för först frikyrkliga och sedan katolska repre-
sentanter. Samverkan mellan de kristna trossamfunden 
inom den andliga vården stärktes med tiden, och denna 
samverkan kom så småningom att gå under namnet 
”Sjukhuskyrkan”. I början av 2000-talet etablerades 
den första ortodoxt kristna tjänsten.

Andlig vård var alltså ännu i början av 2000-talet en 
huvudsakligen kristen verksamhet, även om det fanns 
möjligheter för kristna representanter att förmedla re-
presentanter för andra religioner vid behov. Som ett led 
i en andlig vård som bättre kunde spegla den kulturella 
och religiösa mångfalden i Sverige etablerades den första 

muslimska tjänsten 2006. Detta beskrivs på hemsidan 
för Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) som 
en strävan från både riksdag och regering. Den första 
tjänsten var förlagd till Skaraborgs sjukhus i Skövde. 

Den muslimska andliga vården har idag vuxit till tretton 
tjänster och finns representerad på de stora sjukhusen i 
landet. Organisationen har en hemsida, muslimskand-
ligvard.se, samt en skrift riktad till sjukhuspersonal, Din 
muslimska patient (2017), som delas ut på vårdavdel-
ningar. Den organisation som leder arbetet med muslimsk 
andlig vård inom sjukvården är Islamiska samarbetsrådet 
(ISR), som även har i uppdrag att fördela det statliga 
bidraget till de sju bidragsberättigade riksorganisatio-
nerna. ISR samverkar även med SST när det gäller andlig 
vård. Utöver myndighetens huvuduppgift att förmedla 
de allmänna statliga bidragen till trossamfunden samt 
de specifika bidragen till tjänsterna inom andlig vård, 
beskrivs det på SST:s hemsida hur de även har i uppgift 
att ”bistå i uppbyggnaden av tjänsterna, att samordna 
utbildningsinsatser och att ge stöd för att bygga de struk-
turer som är nödvändiga för att arbetet på ett bra sätt ska 
kunna relatera till sjukhus och landsting.”

De muslimska tjänsterna består av två varianter: 
rollen som ”sjukhusimam” 
och rollen som ”sjukhus-
koordinatör”. Alla sjuk-
husimamer är sunniter, och 
samtliga sjukhusimamer 
som jag intervjuade har en 
formell teologisk utbild-
ning. Sjukhuskoordinatö-
rernas bakgrund varierar 
kraftigt och det är svårt att 
säga vad som kan utgöra 
en gemensam nämnare för 

Foto: Magnus Aronsson. Copyrightinnehavare: SST, CC-BY.
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dem, utöver att de är medlemmar i någon av de sju 
bidragsberättigade riksorganisationerna. Totalt finns det 
sex sjukhusimamer och sju sjukhuskoordinatörer. Ma-
joriteten av de tretton tjänsterna innehas av män (elva 
män och två kvinnor) och sunniter (elva sunniter och 
två shiiter). Mina intervjuer består av ett representativt 
urval på sju personer. 

Enligt intervjupersonerna handlar muslimsk andlig 
vård om att ge stöd till patienter och anhöriga genom 
samtal, rådgivning samt stöd med ritualer och religiös 
praktik. Det handlar ofta om att hjälpa personer som 
befinner sig i kris. Målet med stödet beskrivs ofta som 
att patienter och anhöriga ska acceptera den svåra 
situationen som de upplever på sjukhuset. En sjukhus-
koordinatör berättar att man som patient eller anhörig 
kan välja att se sjukhusvistelsen som att man ”prövas av 
Gud”, men att det är upp till var och en att bestämma 
om man vill se det på det sättet eller inte. En annan sjuk-
huskoordinatör förklarar att det är viktigt att man som 
representant har kunskap om hur profeten Muhammad 
hanterade och bemötte svåra situationer och sjukdom. 
Genom att förmedla det som därmed är ”rekommende-
rat” kan patienter och anhöriga finna ro och acceptans 
under sjukhusvistelsen, enligt sjukhuskoordinatören.

Flera intervjupersoner beskriver hur människan 
består av kropp, psyke och själ, och att andlig vård 
handlar om att vårda patienters och människors själar. 
Enligt flera intervjupersoner fokuserar den biomedicin-
ska sjukvården endast på att vårda kroppen och det 
mentala, men bortser från att vårda själen. En sjukhu-
simam förklarade att själen är särskilt viktig inom islam 
för att den ges av Gud redan innan människan föds. I 
Din muslimska patient härleds beskrivningen av denna 
process till Koranen, sura 23, verserna 12-14:

”Vi har skapat människan av finaste lera; därefter läm-
nar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. 
Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig 
fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi 
ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi 
henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare 
Gud, den bäste Formgivaren!”

En sjukhuskoordinatör förklarar att själen påverkar hur 
vi mår både kroppsligt och mentalt, och att kroppsliga 
och mentala åkommor också påverkar själens välmå-
ende, vilket gör andlig vård till en viktig del i patienten 
tillfrisknande. Andlig vård fungerar därför som ett 
komplement till övrig sjukvård. Representanterna be-
skriver även att andlig vård inte bara handlar om att 
hjälpa till med ”det religiösa”. Andlig vård kan handla 
om att hålla en person sällskap, att föra en alldaglig 

konversation på en patients hemspråk, eller att – som en 
sjukhusimam berättar – prata om ”gårdagens match”.

Under intervjuerna är det tydligt att det finns en med-
vetenhet hos intervjupersonerna om den mångfald av 
behov som patienter och anhöriga kan ha på sjukhuset. 
En sjukhuskoordinatör understryker att det är viktigt 
att inte prata om religion om patienter eller anhöriga 
inte vill det. Det handlar ofta om att ”läsa av situatio-
nen” och se vilka behov som finns just då.

Den kulturella och religiösa mångfalden bland pa-
tienter ser de intervjuade ofta inte som någon stor utma-
ning. I patientmöten är det enligt intervjupersonerna 
vanligare att man tar fasta på det som man anser sig ha 
gemensamt mellan trosinriktningarna, som tron på en 
Gud och Muhammads betydelse. På det sättet beskriver 
man att man ger ett ”allmänt stöd” över traditionsgrän-
ser. Det behöver därför inte innebära ett problem att en 
sunnitisk representant ger stöd till en shiitisk patient. En 
allmän hållning bland de intervjuade är att muslimsk 
andlig vård är för alla muslimer, även de som ser sig 
som sekulära och har en muslimsk kulturell bakgrund. 

Enligt de intervjuade kan alla människor ha ett behov 
av andlig vård. En sjukhusimam berättar att han kan 
anpassa sitt språk i mötet med en sekulär familj där han 
annars skulle citera koranverser och hadither. Om det 
handlar om ett dödsfall kan han säga att han ”beklagar 
sorgen”, ”det är tufft att förlora en pappa” eller ”vi 
ska minnas honom som en god människa”. En annan 
sjukhusimam förklarar att sjukhusmiljön ofta väcker 
personers ”andliga sidor” och att sekulära muslimer 
därför kan känna ett behov att prata med en imam, 
då han menar att imamer alltid har varit auktoritets-
gestalter för muslimer, religiösa som sekulära. Enligt 
sjukhusimamen kan sjukhuset bli en vändpunkt i en 
värld där man ofta fokuserar på det materiella och där 
det andliga bortprioriteras. Vändpunkten kan innebära 
att man inser att man kan leva på ett annat sätt. Enligt 
sjukhusimamen är det aldrig försent att göra om sitt 
liv, sitt beteende och sina handlingar. Han berättar att 
enligt Koranen och profetens handlande betalar en god 
handling tio gånger mer än en dålig, och att det därför 
alltid finns skäl att förändra sin livsföring till det bättre.

Det är tydligt att representanterna är medvetna om 
att de med sin egen kulturella och religiösa bakgrund 
kan påverka patienter och anhöriga som ofta befinner 
sig i svåra situationer. Flera intervjupersoner beskriver 
att det därför är viktigt att ge ett individanpassat stöd 
där man inte ska ”missionera” eller framhålla en viss 
religionstolkning. Under intervjuerna blir det tydligt hur 
det finns flera strategier för att hantera detta. En strategi 
som jag redan nämnt innebär att man fokuserar på det 
gemensamma mellan olika traditioner. En sjukhusimam 
beskriver en annan metod där han genom att lyssna på  

41RELIGION



patienten, eller genom att utgå från en patients klädsel 
eller utsmyckad, gissar sig till vilken inriktning det är 
fråga om och ”lever sig in i” eller prioriterar detta per-
spektiv framför sin egen uppfattning. Samtidigt förkla-
rar han att han kan fråga patienter och anhöriga direkt 
om deras konfessionella inriktning om han inte vet. En 
annan sjukhusimam betonar däremot att det aldrig hänt 
att han frågat en patient eller närstående om trosinrikt-
ning. Enligt honom angår det inte någon vilken tillhörig-
het eller ”filosofi” patienten har och många patienter ser 
det som något privat. Sjukhusimamen beskriver hur han 
ger sitt stöd, sina råd och svarar ”generellt”.

Ett ytterligare sätt att hantera mångfalden är att vända 
sig till så kallade stödpersoner. Stödpersonerna är oavlö-
nade volontärer som sjukhusimamer och koordinatörer 
kan ringa in vid behov. På detta sätt kan specifika öns-
kemål från patienter och anhöriga lättare tillgodoses. 
Intervjupersonerna beskriver att det exempelvis inte 
är ovanligt att patienter ber om en representant med 
en viss etnisk eller språklig bakgrund (som exempelvis 
en turkisk imam eller en arabisktalande representant). 
Användningen av stödpersonerna är också ett sätt att 
förbättra tillgängligheten. De tretton personer som idag 
är anställda har olika upptagningsområden och kan 
därmed besöka patienter och anhöriga vid flera sjuk-
hus inom ett område. Tjänsterna uppgår till 25 procent 
(för sjukhuskoordinatörerna) och till 50 procent (för 
sjukhusimamerna) av en heltid, men enligt intervjuper-
sonerna räcker inte dessa anställningar till för det ökade 
behovet av muslimsk andlig vård. Stödpersonerna blir 
därför viktiga att tillgå. Enligt de senaste sifforna är 
cirka 230 personer registrerade som stödpersoner.

Som ovan nämnt är det endast personer från de 
bidragsberättigade trossamfunden som kan inneha 
tjänster inom den muslimska andliga vården. Här är 
det relevant att poängtera att majoriteten av muslimska 
trossamfund inte får bidrag av staten och därmed står 
utanför arbetet med andlig vård inom sjukvården. För 
att erhålla statligt stöd ska trossamfunden leva upp till 
olika krav. Ett krav som man kan läsa på SST:s hemsida 
är exempelvis att de ska ”bidra till att upprätthålla och 
stärka samhällets grundläggande värderingar”. Vidare 
ingår det i SST:s egna arbete att genom samverkan 
med trossamfunden behandla frågor om ”värderingar, 
respekt och tolerans” och myndigheten ska anordna 
samtal om ”religionsfrihet och trossamfundens roll och 
ansvar i det demokratiska samtalet”.

Utöver att förmedla ekonomiska bidrag till tjänsterna 
inom den andliga vården har SST även i uppdrag att 
stödja trossamfunden med att etablera tjänster. SST:s in-
flytande blir märkbart när jag frågar intervjupersonerna 
om varför de bestämde sig för att arbeta med andlig 

vård eller varför de tror sig ha blivit utvalda till arbetet. 
Flera intervjupersoner beskriver att de på olika sätt hade 
kontakt med SST innan tjänsterna fanns, och ansökte till 
tjänsterna när de väl annonserades av ISR och SST som 
tillsammans ansvarade för rekryteringarna. Det verkar 
med andra ord ha varit en fördel att ha haft en tidigare 
kontakt med SST. Enligt SST har rekryteringsstödet varit 
ett sätt att bistå med hjälpen att etablera tjänster inom 
den muslimska andliga vården, men målet på sikt har 
varit att rekryteringarna ska skötas mer självständigt av 
ISR, vilket SST menar är fallet idag.

En avgörande faktor för att bli anställd är enligt flera 
intervjupersoner att man är aktiv i sin församling och 
visar sitt engagemang. Det är även viktigt att man är 
empatisk och en god lyssnare, att man är ”pragmatisk” 
och kan distansera sig från sina egna åsikter och sätta 
patienten i första rummet. Detta kräver att man har 
kunskap om islam och är medveten om den mångfald 
som finns av tolkningar och trosinriktningar. En sjuk-
husimam berättade även att det är viktigt att man kan 
svenska och att man är ”integrerad i samhället” och har 
kunskap om sjukhusens regelverk.

Personalen vid sjukhusen beskrivs ofta – vid sidan av 
patienter och anhöriga – som en målgrupp för muslimsk 
andlig vård. Även om vissa av de intervjuade menar 
att vårdpersonalen inte alltid förstår varför andlig vård 
är viktigt, eller inte informerar patienter om att den 
finns, så är den generella inställningen att samarbetet på 
sjukhusen fungerar väl och att vårdpersonal överlag har 
en förståelse för ”religionens roll” på sjukhuset. 

Representanterna ger dels ett stöd till personalen ge-
nom att svara på frågor om islam och om muslimska pa-
tienter, och ibland genom att inkallas till situationer där 
de kan fungera som ”medlare”. Det kan handla om när 
det uppstår krockar mellan patienter eller anhöriga och 
vårdpersonalen. Som exempel tar intervjupersonerna 
upp situationer då patienter önskar att bli behandlade 
av personal av samma kön, eller när anhöriga inte hör-
sammar sjukhusens besökstider. Vissa muslimer ser det 
som en religiös plikt att besöka en sjuk anhörig, vilket 
kan innebära att stora grupper kommer samtidigt eller 
att man önskar besöka den sjuke utanför sjukhusets 
besökstider. Sådana incidenter kan leda till konflikter 
och representanternas roll blir då att förklara båda par-
ternas perspektiv för att skapa mer ”förståelse”, som 
en sjukhuskoordinatör uttrycker det. Representanterna 
erbjuder även föreläsningar för vårdpersonalen där de 
beskriver ”grunderna i islam” och vilka önskemål som 
muslimska patienter och anhöriga kan ha på sjukhu-
set. En vanlig uppfattning är att vårdpersonalen har en 
mediepräglad bild av islam. Att därför bryta fördomar 
om islam och muslimer ser flera av intervjupersonerna 
som en viktig del i uppdraget.
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Offentliga institutioner, såsom sjukhus, har i forsk-
ningslitteraturen beskrivits som miljöer för att studera 
hur kulturell och religiös mångfald hanteras i mång-
kulturella samhällen och var gränserna går för religiösa 
anspråk. När jag ställer frågor om relationen med vård-
personalen och sjukhuset är svaren jag får tydliga med 
att vårdpersonalens synpunkter och sjukhusens regler 
alltid går före de religiösa eller kulturella önskemål som 
inte anses förenliga med sjukvårdens bestämmelser. Här 
upprättas med andra ord tydliga gränser för religiösa 
anspråk. Intervjupersonerna beskriver ofta hur de får 
hjälpa personalen att förklara sjukhusets regler för pa-
tienter och anhöriga. Representanterna blir med andra 
ord ofta snarare ett slags förmedlare av sjukhusets regler 
än medlare mellan patienter och vårdpersonalen.

Något som flera intervjupersoner beskriver som en 
svår situation är fall där patienten har definierats som 
hjärndöd av sjukvården och därmed som avliden, men 
där teknisk utrustning fortfarande håller patientens 
hjärta vid liv. Utöver de emotionella påfrestningar som 
denna svåra situation innebär för anhöriga kan dödsde-
finitionen anses problematisk ur ett muslimskt perspek-
tiv, även om det varierar hur muslimer resonerar kring 
detta. Hjärndödsbegreppet, som ersatte den traditionella 
hjärtdödsdefinitionen under senare hälften av 1900-ta-
let, har väckt diskussioner såväl bland muslimska teo-
loger som bland judiska och kristna. Religionsvetaren 
Göran Larsson skriver i artikeln ”Muslimsk palliativ 
vård i Sverige – ett outforskat forskningsfält” (2013) att 
det mest problematiska tycks vara att man teoretiskt sett 
kan vakna upp ur koma även då man definierats som 
hjärndöd, och att det därmed blir upp till människan 
och inte till Gud att bestämma när en person är död. En 
sjukhusimam berättar att många muslimska familjer har 
svårt att acceptera när sjukvårdspersonalen bedömer att 

de livsupprätthållande åtgärderna ska avslutas. Situatio-
nen kan leda till konflikter. Sjukhusimamen beskriver 
att hans uppgift vid sådana tillfällen är att ge stöd till 
anhöriga men även förklara hur ”islams syn” är förenlig 
med sjukvårdens praktiker. Detta kan dock leda till att 
anhöriga kritiserar och anklagar honom som imam för 
att gå med på situationen. Sjukhusimamen beskriver att 
han då försöker lugna de anhöriga och förklara: ”Om 
[...] läkarna konstaterar att patienten betraktas som 
hjärndöd så är han det. Och vad är det som skiljer oss 
från de döda? Vi lever utan sladdar och respiratorer”. 

Samtidigt beskriver en sjukhuskoordinatör hur det 
ibland kan vara svårt att stå på sjukhusets sida. Under 
interna möten inom den muslimska andliga vården har 
man enligt en intervjuperson kommit överens om att inte 
gå emot eller kritisera vårdpersonalens beslut, och därför 
är det bästa att förhålla sig ”neutral”. Sjukhuskoordina-
tören beskriver att det finns möjlighet att vakna upp ur 
koma och att det därför är problematiskt att stänga av 
utrustningen. ”Det är ju mot religionen egentligen. Men vi 
har ju tagit beslutet att inte säga emot sjukhusens regler.”

Religion och stat ses ofta som dikotomier i hur 
liberala sekulära demokratier bör organiseras. Detta 
kan vara en orsak till att studiet av religion i offentliga 
institutioner har fått så lite uppmärksamhet inom forsk-
ningen. För inte så länge sedan fick jag höra att en annan 
anledning kanske är att man i Sverige tagit religiösa 
representanter på sjukhus för givet, något som kan ha 
gjort forskare ”blinda” för den organiserade religiösa 
verksamhet som pågår där. Oavsett anledning är det 
tydligt att religion i offentliga institutioner erbjuder 
möjligheter att studera hur religiös och kulturell mång-
fald hanteras och förhandlas inom ramen för en sekulär 
miljö, samt hur stat och myndigheter samverkar med 
trossamfund i vårt ”avförtrollade” sekulära samhälle. ¢ 
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SABBATAI SEVI 
OCH BETYDELSEN 
AV EN OUMBÄRLIG  
MEDHJÄLPARE
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Enligt klassisk, judisk trosuppfattning skall Messias en gång komma för att ge det judiska folket upprättelse 
och föra dem åter till Israel. I den judiska historien har många utgett sig för att vara den väntade messias; en 
av dem är Sabbatai Sevi (1626–1676).

Vissa såg honom som en galning medan andra såg 
honom som Messias. Sabbatai Sevi är troligen 
en av de mest fascinerande och mest omskrivna 

messiaspretendenterna i historien. Det finns flera skäl till 
detta intresse men en mycket uppmärksammad händelse 
spelar troligen en avgörande roll. Efter att han hade ska-
pat oro i de städer han besökte, ställde myndigheterna 
i Konstantinopel år 1666 honom inför två alternativ; 
antingen avrättas eller konvertera till islam. Sabbatai 
Sevi valde det senare. Detta innebar dock inte att hans 
anhängare såg detta som ett svek och därför övergav ho-
nom. Många blev besvikna men de flesta judar tvivlade, 
trots Sabbatai Sevis ”svek”, inte på att han var messias 
och att tiden för upprättelse och frihet var nära. Flera 
olika tolkningar av vad som skett spreds bland judar i 
diasporan. Långa avstånd bidrog till att det dröjde innan 
nyheten nådde fram till avlägsna delar i diasporan. För 

många judar som aldrig mött Sabbatai Sevi uppfattades 
han mer som en symbol än en verklig person.

Idag blir vi påminda om Sabbatai Sevi när vi läser 
2018 års nobelpristagare Olga Tokarczuks roman Ja-
kobsböckerna. (2014, svensk översättning 2019). Jakob 
Frank (ca. 1726–1791), huvudpersonen i romanen, såg 
sig som arvtagare till Sabbatai Sevi och därmed som 
Messias. I romanen refereras ofta till Sabbatai Sevi och 
den tolkning av kabbala (den judiska mystiken) som 
han företrädde.

Men vem var denne jude som under senare hälften av 
1600-talet samlade miljontals anhängare? Hur kom det 
sig att judar såväl i Turkiet, Israel, Egypten och Jemen 
som i europeiska länder som Polen, Italien, Tyskland 
och Holland blev hans hängivna anhängare? Varför fick 
rörelsen på kort tid, jämfört med många andra mes-
sianska rörelser, en sådan stor spridning.
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Gershom Scholem, en av de främsta forskarna inom 
området, redovisar i sitt arbete Sabbatai Sevi: The 
Mystical Messiah (2016) en del av den forskning som 
gjorts. Vissa forskare, skriver Scholem, förordar en 
historisk förklaringsmodell och hänvisar ofta till de 
grymma pogromer som skedde på 1500- och 1600-ta-
len. De menar att rörelsens styrka och intensitet var 
en reaktion efter att miljontals judar mördats i dessa 
pogromer medan andra betonar socio-ekonomiska 
omständigheter som en möjlig förklaring och menar 
att de flesta som anslöt sig till rörelsen var fattiga och 
outbildade. Dessa förklaringsmodeller ifrågasätts av 
Scholem. Han betonar att förklaringen är mycket mer 
komplex. Det handlar om en samverkan mellan flera 
aspekter varav en av de mest centrala och grundläg-
gande är det breda och djupgående intresset för den 
judiska mystiken, kabbala. Många judar knöt förhopp-
ningar till kabbala. De såg den judiska mystiken som 
en väg till befrielse, till en värld fri från de prövningar 
det judiska folket hittills utstått. 

Den judiska mystiken är mångfacetterad och delvis 
mycket svårförståelig. Därför kommer jag endast att be-
röra några grundläggande aspekter som har särskilt stor 
betydelse för sabbataismen. Förutom den betydelse den 

judiska mystiken hade för den expansiva utvecklingen 
vill jag lyfta fram två andra aspekter som sannolikt 
bidrog till att många judar anslöt sig till Sabbatai Sevi: 
betydelsen av hans oumbärlige medhjälpare, Nathan 
av Gaza, kan inte överskattas och en väl fungerande 
kurirverksamhet som knöt samman de judiska försam-
lingarna i Europa och i vissa delar av Mellanöstern.

Sabbatai Sevi växte upp i Smyrna, nuvarande Izmir i 
Turkiet. Under 1600-talet växte hamnstaden Smyrna 
och blev ett viktigt centrum för handel såväl österut 
som västerut. Handelsmän från olika delar av Europa 
bidrog till att stadens invånarantal snabbt ökade. Sab-
batai Sevis föräldrar flyttade från en ort i Grekland till 
Smyrna. De lockades av de möjligheter som där gavs till 
en bättre försörjning. Judar var vid denna tid välkomna 
att bosätta sig i staden, inte minst då deras breda språk-
kunskaper var en tillgång i en stad där handel bedrevs 
mellan grupper som talade vitt skilda språk. Familjen 
etablerade sig, bedrev handel och skapade snabbt en 
förmögenhet.

De källor som rör Sabbatai Sevis bakgrund är mycket 
osäkra och delvis motsägelsefulla. Det visar sig bl.a. svårt 
att avgöra huruvida Sabbatai Sevi var Sefard eller  
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Isaac Lurias grav i Safed, Israel. Foto: Jonathan Stein.
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Ashkenazi. Det fanns en sefardisk församling i Patras 
i Grekland, där Sabbatai Sevi levde sina första år. Men 
vissa texter antyder att Sabbatai och hans familj var 
Ashkenazi. Man bygger dessa antaganden på att han 
eventuellt behärskade tyska och jiddisch (ett ögonvittne 
sägs ha hört honom tala tyska och hans första hustru 
var tysktalande, från Polen) samt att namnet Sevi inte 
var typiskt sefardiskt. Sabbatai Sevi växte upp med det 
turkiska språket som modersmål men enligt vissa källor 
talades det också flera andra språk i familjen.

För religiösa ledare har ibland själva dagen för deras 
födelse en signifikant och symbolisk betydelse. Det be-
tyder inte att den dag som anges alltid stämmer överens 
med verkligheten. Sabbatai Sevi föddes, enligt vad som 
anges i vissa texter, på den nionde dagen i månaden Ab, 
den femte månaden i den judiska kalendern. På den dagen 
varje år påminns judar om förstörelsen av det första och 
det andra templet i Jerusalem. 1626, det år Sabbatai Sevi 
föddes, råkade denna dag infalla på en lördag, alltså på 
sabbaten. Det var inte ovanligt att de pojkar som föddes 
på en sabbat gavs namnet Sabbatai. Men till detta lades 
en rabbinsk tradition som säger att messias skall födas 
den dag sabbaten sammanfaller med den nionde Ab.

Fram till femton års ålder tillbringade Sabbatai Sevi, 
liksom de flesta judiska pojkar, mycket tid i stadens 
yeshiva där han studerade Tora och Talmud. Efter att 
han slutfört sina grundläggande studier följde en tid då 
Sabbatai Sevi valde att leva i isolering och under sträng 
disciplin. Under denna tid fördjupade han sina studier 
i judisk mystik.

Då Sabbatai nått vuxen ålder förmörkades hans 
liv alltmer av den sjukdom som drabbat honom. Efter 
perioder av djup depression följde tider av intensiv ak-
tivitet då han spred sina tolkningar av kabbala. Scholem 
återger utdrag ur ett brev där en anhängare beskriver 
Sabbatai Sevi: ”he was known as a fool and madman 
all his life”. Scholem menar att vissa källor tyder på att 
Sabbatai Sevi kan ha lidit av bipolär sjukdom. Typiskt 
för sjukdomen är att efter en period av djup depression 
följer en tid av intensiv aktivitet.

Trots sitt ofta märkliga beteende sågs Sabbatai Sevi 
av många som en mycket lärd förkunnare och rätts-
lärd, men han överträdde ofta den judiska lagen. Han 

uppträdde ofta olämpligt i synagogan, fastade inte på 
de tider som den judiska lagen föreskrev och han ut-
talade ofta gudsnamnet, något som var förbjudet. År 
1650 hade rabbinerna i Smyrna fått nog och Sabbatai 
Sevi förvisades från staden. Under en vistelse i Alex-
andria hörde Sabbatai Sevi talas om en lärd man som 
botade människor från ångest och oro. Rabbinen levde i 
Gaza i Palestina och hans namn var Nathan Ashkenazi. 
Sabbatai Sevi led svårt av sin sjukdom och uppsökte 
därför Nathan i Gaza. Detta möte skulle få oanade och 
långtgående konsekvenser.

Judisk mystik har liksom all religiös mystik en allmän-
giltig innebörd. Människans längtan efter närhet till det 
gudomliga förenar mystikens mening hos olika trosupp-
fattningar men kan uttryckas på många skilda sätt och 
upplevas i varierande grad. Den judiska mystiken, kab-
bala, handlar ofta om en strävan att försöka förstå sin 
egen existens; att se det meningsfulla i en tillvaro som 
ständigt, mer eller mindre, hotas av nya begränsningar 
i vardagen eller av nya pogromer.

Vi möter Sabbatai Sevi i en tid då många judar har 
såväl flykten från Spanien 1492 som 1500- och 1600 
talets pogromer i färskt minne. Minnena och erfarenhe-
terna väckte svåra, existentiella frågor; man ville försöka 
begripa det obegripliga. Svaren söktes i den judiska mys-
tiken. Majoriteten av de judar som flytt till det osmanska 
riket var sefarder. Vid denna tid omfattade det osmanska 
sultanatet stora delar av Mellanöstern, Turkiet, delar av 
Balkan samt delar av Nordafrika. De sefardiska judar 
som flytt från Spanien och bosatt sig i olika delar av det 
osmanska riket åtnjöt en relativt stor frihet men judar, 
såväl sefarder som ashkenazer, i övriga delar av diaspo-
ran upplevde ofta förtryck och orättvisor.

Den mystik de sefardiska judarna fört med från Spa-
nien motsvarande inte de behov som vuxit fram bland 
1600-talets besvikna och frustrerade judar. Exilen, dvs. 
den ofrivilliga flykten från Israel, och upprättelsen av det 
judiska folket i vilken Messias ankomst spelar en central 
roll, är två genomgående teman i judisk historia, men 
det går en tydlig skiljelinje mellan den uppfattning som 
fanns i den sefardiska mystiken och den tolkning som se-
nare kom att dominera inom den lurianska mystiken.  
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Den sefardiska mystiken vittnar om en anpassning till 
en verklighet som visserligen var osäker men samtidigt 
präglades av en bedräglig trygghet. De sefarder som om-
fattade denna form av mystik menade att man mycket 
väl kunde leva ett gott liv som jude i exil och föreställ-
ningen om en kommande messias hade för dem inte en 
avgörande betydelse. 

Den mer lättillgängliga lurianska mystiken utgick 
ifrån den akademi som rabbinen Isaac Luria (1534 
–1572) grundat i Safed, en ort nära Gaza. Isaac Lurias 
tolkning speglade den hopplöshet många judar kände 
men visade också på judens inneboende kraft, en kraft 
som åtminstone på ett symboliskt plan ingav en känsla 
av att ha kontroll över det egna ödet

Isaac Luria menade att det i de heliga texterna fanns 
en symbolik som uttryckte en historisk verklighet. Den 
balans som en gång funnits mellan exil och upprättelse 
hade kollapsat och ersatts av det judiska folkets lidande. 
Men lidandet skulle upphöra. Lidandet var en del av den 
väg som ledde fram till upprättelsen, men människan 
måste hjälpa till genom fördjupade studier och genom 
meditation över de heliga texterna. Föreställningen att 
den harmoni och balans som en gång existerat gått för-
lorad och att det är människans uppgift att återskapa 
denna helhet är central i judisk mystik. Tikkun är den 
term som används för att beskriva judens viktiga mis-
sion, att ´laga´ det som en gång brustit. Tron på messias 
snara ankomst var central och Isaac Luria inskärpte att 
den enskilde juden kunde skynda på denna ankomst 
genom att flitigt studera och meditera.

Nathan av Gaza och Sabbatai Sevi hade troligen re-
dan stött på varandra i början på 1660-talet då Nathan 
var elev vid en av de mer kända yeshivorna i Jerusalem 
och Sabbatai Sevi besökte staden. Några år senare möt-
tes de i Gaza och denna gång resulterade mötet i en 
djup vänskap präglad av deras gemensamma intresse för 
kabbala. Där och då lades grunden till den messianska 
rörelsen sabbataism. Utan Nathan av Gaza hade troli-
gen varken Sabbatai Sevis tolkning av kabbala eller hans 
anspråk på att vara Messias fått någon större betydelse.

Nathan föddes omkring 1643 och växte upp i Jerusalem, 
där tillbringade han sina första skolår. Hans lärare beskri-
ver honom som en mycket begåvad men mycket känslig 
elev. Det var inte tillåtet att studera kabbala innan man 
nått vuxen ålder och det ansågs olämpligt att studera 
utan vägledning av en erfaren lärare. Då Nathan flyttat 
tillbaka till Gaza valde han, trots dessa rekommenda-
tioner, att studera kabbala utan lärare och han ägnade 
alltmer tid åt dessa studier. De uppenbarelser och visioner 
han upplevde under sina meditationer blev kända i de ju-
diska församlingarna i Jerusalem, Gaza och angränsande 
orter. Hans goda anseende som en lärd och respekterad 

lärare medförde att människor sökte sig till honom för 
att mottaga tikkun. De såg honom som sin andlige ledare 
vars råd och förmaningar skulle hjälpa dem att bättre 
förstå det öde som drabbat dem. Ofta innebar dessa råd 
en uppmaning om sträng fasta och botgöring.

I ett brev, som skrevs betydligt senare, och som finns 
delvis återgivet i Scholems bok, beskriver Nathan en vi-
sionär upplevelse som fick en avgörande betydelse. Efter 
att Nathan tillbringat en längre tid med fasta, studier 
och meditation händer följande: ”anden kom över mig, 
mitt hår stod på ända och mina knän skakade då jag 
beskådade mekabah”. Han ser i denna uppenbarelse 
Sabbatai Sevi och hur Gud utpekade Sabbatai Sevi som 
messias. Detta sker en tid innan Sabbatai Sevi uppsöker 
Nathan Ashkenazi i Gaza för att få hjälp och lindring för 
sin sjukdom. När Nathan i stället talar om för honom 
att han är den messias som judarna väntat på berättas 
det att Sabbatai Sevi skrattade och yttrade följande: 
”jag hade [den messianska kallelsen] men har skickat 
den vidare”. Nathan lyckades övertyga Sabbatai Sevi 
om att han var messias. En period av intensiv samvaro 
följde då de två tillsammans besökte församlingar i bl.a. 
Jerusalem och Gaza. Den energiske, outtröttlige Nathan 
förtydligar Sabbatai Sevis ofta förvirrade tolkningar av 
heliga texter och hans ibland mycket märkliga beteende. 
Efter att i maj år 1665 ha förmått Sabbatai Sevi att 
framträda offentligt som messias sattes den snöboll i 
rullning som skulle leda till en av de mest omfattande 
messianska rörelserna i judisk historia.

Ryktet om Messias nära ankomst spreds som en löp-
eld över stora delar av Europa och delar av Mellanös-
tern. Inom loppet av några månader hade nyheten nått 
judar i europeiska städer som Amsterdam, Venedig och 
London. De judar som levde i Gaza, Jerusalem, Aleppo, 
Smyrna och Konstantinopel (nuvarande Istanbul) kan 
mycket väl ha mött Sabbatai Sevi redan under hans 
långa vandringar mellan dessa städer. Nathan av Gaza 
hade inlett en intensiv korrespondens med judiska för-
samlingar i städer och orter i Europa och delar av Mel-
lanöstern. I slutet av år 1665 hade nyheten nått södra 
delarna av Arabiska halvön. Ett brev som berättade om 
den stora nyheten sändes från Gaza sommaren 1665 
och nådde, via judiska församlingar i Egypten, i slutet 
av året ett judiskt center i Jemen.

Väntan på messias hade länge varit intensiv i många 
judiska församlingar och intresset för kabbala hade yt-
terligare intensifierat denna längtan. Nathans intensiva 
korrespondens och outtröttliga energi för att på olika 
sätt sprida nyheten om Messias ankomst kan inte under-
skattas. Även diplomater och handelsmän rapporterade 
om den entusiasm de sett och hört om på sina resor.

Ett nätverk som knöt samman judar i diasporan var 
sedan länge väl etablerat. Bakgrunden till denna ”kurir-
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tjänst” finner vi i judarnas långa, skiftande historia med 
ständiga förflyttningar. Många judar hade bosatt sig i 
olika städer runt Medelhavet och i Mellanöstern där 
de ofta försörjde sig som handelsmän. De handelsvägar 
som skapats gav förutsättningar för en allt intensivare 
brevkorrespondens mellan judiska församlingar och 
centra i diasporan. När judar hade skingrats över stora 
delar av världen hade det blivit nödvändigt att skapa nå-
got som knöt dem samman och som innebar att judarna 
i diasporan kunde följa judiska lagar och regler. I en 
brevväxling, responsa, som kan spåras ända till 100-ta-
let e.v.t. förmedlades frågor och svar. Via denna sedan 
länge väl etablerade kurirverksamhet fördes också den 
stora nyheten om messias ankomst från församling till 
församling i den judiska diasporan. 

Sabbatai Sevis sista år i livet präglades av konflikter 
med myndigheterna. De ansåg att han utgjorde en 
fara. Sabbatai Sevi hade konverterat till islam men 
han levde också öppet som jude. Detta provocerade 
uppenbarligen myndigheterna, både de muslimska och 
de judiska. Ortodoxa judar hade länge varit upprörda 
över Sabbatai Sevis beteende och samarbetade ibland 
med de muslimska myndigheterna. I september 1672 

anhöll myndigheterna Sabbatai Sevi och han förvisades 
till Dulcigano, en mindre ort i nuvarande Montenegro 
nära gränsen till Albanien, där han levde till sin död 
1676. Vissa källor beskriver hans liv där som ganska 
fritt och behagligt. Andra, hans motståndare, beskriver 
hans tillvaro som mer fängelselik och hur han till slut 
dog under eländiga förhållanden. 

Sabbatai Sevis levnadssätt, hans liv som både muslim 
och jude, fick betydelse för den fortsatta historien ända 
in i våra dagar. Än idag finns i Turkiet en grupp judar, 
dönmeh, som utåt lever som muslimer men samtidigt 
behåller många judiska traditioner. De ser sig som an-
hängare till Sabbatai Sevi.

Nathan av Gaza besökte Sabbatai Sevi i Dulcigano 
och tillbringade där en kort tid med honom. Mycket 
är okänt om tiden efter detta sista besök men vi vet att 
Nathan av Gaza dog i Skopje, i Makedonien år1680. 
Drygt hundra år senare utgav sig den polske juden Ja-
cob Frank för att vara arvtagare till Sabbatai Sevi. Han 
grundade frankismen, en messiansk rörelse i Sabbatai 
Sevis efterföljd. Rörelsen dog ut efter Jakob Franks död 
1791 men ”frankismen” lever ändå kvar i det polska 
medvetandet, något som inte minst Olga Tokarczuks 
roman Jakobsböckerna vittnar om. ¢
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Björkö, beläget i Mälarens skärgård. En anspråkslös ö där historien är både vilande och begraven. Grannön i 
norr, Adelsö är betydligt större, men delar en slumrande känsla. På 700-talet styrde Kung Björn av Uppland över 
området. På Björkö grundades den numera utgrävda, men fortsatt mytomspunna, vikingastaden Birka. Öarna 
tillsammans bildar trots sin anspråkslösa natur en djupgående historisk minnesplats. Så pass att platserna 
från och med 1993 är upptagna på Unescos världsarvslista. Tillsammans med Drottningholms slott innehar 
därmed Ekerö kommun tre platser på världsarvslistan.

F ör den som ankommer med båt på Björköfjär-
den riktas blicken upp mot öns högsta punkt, 
Borgberget, platsen för fornborgen som fanns 

här under Birkas glansdagar. På den allra högsta de-
len av berget står det majestätiska Ansgarkorset, som 
invigdes och restes år 1834, till minne av den tysk-
franske missionären Ansgars ankomst till ön ca 1000 år 
tidigare. Inom historieforskningen är detta ett exempel 
på historiebruk, i vilket både individers och gruppers 
meningsskapande orientering i tid och rum kan synlig-
göras. Historiebruksforskningen har sedan introduce-
rats inom religionsvetenskapen och har resulterat i ett 
antal forskningsstudier. I den här texten används också 
det teoretiska begreppet minnesplats. En minnesplats 
innehåller ofta en kombination av referenser till myter 
och legender och faktiska historiska händelse som ofta 
väcker känslor och ibland konflikt. Denna artikel kom-
mer att belysa historiebruket kring Ansgar och hur Birka 
har gestaltats som minnesplats.

Björkö och Birka är inte bara en historisk minnesplats, 
utan även mer specifikt en religiös kristen minnesplats. 
Placerandet av det stora korset år 1834 är ett första tyd-
ligt exempel, även om det redan på 1600-talet fanns en 

uppfattning att platsen var betydelsefull i Sveriges kristna 
historia. Fortsatt på 2000-talet är Björkö och Birka en be-
tydelsefull kristen minnesplats, exempelvis som utflykts-
plats och plats för gudstjänster för olika kristna samfund.

Ansgar, den första till namnet kända missionären 
till vikingatida Sverige, ska ha besökt Birka två gånger. 
Första besöket gjordes antingen år 829 eller år 830. 
Kännedom om Ansgars levnadsöde och missionsverk-
samhet finns i helgonbiografin Vita Ansgarii författad av 
ärkebiskop Rimbert (830–888). Enligt helgonbiografin 
ska Ansgar ha tillåtits predika, undervisa och fira guds-
tjänster. Illustrationer av detta kan exempelvis ses i äldre 
tiders skolplanscher. Idag kan den som önskar inreda 
sitt hem i folkhemsanda finna dessa skolplanscher på 
diverse secondhandbutiker.

Vidare i helgonbiografin berättas att en hövitsman 
vid namn Hergeir ska ha låtit sig döpas. Ett antal kyrkor 
ska även ha byggts, men inga rester av dessa har ännu 
påträffats vid arkeologiska utgrävningar. Källorna pekar 
mot att ingen kristen församling fanns kvar i Birka runt 
hundra år efter Ansgars ankomst. I slutet av 900-talet 
skiftade makten till Sigtuna och Birka övergavs.

Minnet och framlyftandet av Ansgar förekommer i den 
medeltida litteraturen i varierande grad och betydelse.  
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Sammanfattningsvis får Ansgar en nedtonad roll i 
kristnandet av Sverige under medeltiden. I skiftet i och 
med reformationen i början av 1500-talet, från katolsk 
till protestantisk kristendom, sker också en förändring 
i synen på Ansgars roll i kristnandet av Sverige. Hos 
tongivande reformationsförfattare som Olaus Petri 
framträder en syn på Ansgar som speglar dåtidens 
strider mellan katoliker och protestanter. Ansgar blir 
en symbol för Kyrkan och kristendomen innan den 
uppfattas ha förfallit och gjort avsteg från den rätta 
ursprungliga läran. I den katolska författaren Johannes 
Magnus skrifter framträder en syn på kontinuitet från 
Ansgars katolska tro till Magnus egen tid under mitten 
av 1500-talet. Ansgar nämns även som Sveriges första 
biskop. Enligt modern historieskrivning är det biskop 
Stefan på 1100-talet som bär detta epitet. 

Under 1600-talets stormaktstid upphöjdes kungarna 
i allt högre grad. Enligt dåtida historieskrivning ge-
nomfördes Ansgars mission på initiativ av 800-talets 
svenska kungamakt. Ansgar blev en del av den viktiga 
historieskrivningen om Sveriges gyllene förflutna. I slutet 
av 1600-talet utgavs också en första svensk översättning 
av helgonbiografin Vita Ansgarii. Redan från 1600-talet 
fanns en uppfattning om att Björkö var den ö där Birka 
hade legat och var den plats Ansgar hade besökt. På 
1600-talet genomfördes vissa primitiva utgrävningar, 
men inte i den grad eller med de metoder som skulle 
ske på 1800-talet.

I 1700-talets monumentala historieverk, Swea rikes 
Historia, betonades att Ansgar trots att han levde un-
der medeltiden var en representant för en annan typ 
av kristendom, i kontrast till enväldiga, despotiska och 
förfallna påvar. Ansgar beskrivs i stället som en hederlig 
och uppriktig lärare. För den som är bekant med tidi-
gare nämnda skolplanscher kan beskrivningen kännas 
igen i illustrationerna, som visar hur den kloke Ansgar 
undervisar de primitiva hedningarna i Birka.

Vid 1800-talets början hade Ansgar etablerats som 
en viktig gestalt i nationalhistorien, alltid presenterad 
i positiva ordalag. År 1828 återutgavs Vita Ansgarii 
av bland andra Erik Gustaf Geijer, och det stundande 
tusenårsminnet diskuterades i riksdagen. I prästestån-
det föreslogs att minnet av Ansgars ankomst till Sve-
rige skulle firas med en högtidsfest. Samtidigt stundade 
även 300-årsminnet av Augsburgska bekännelsen, den 
främsta bekännelseskriften inom evangelisk-luthersk 
kristendom, författade år 1530 av teologen och medar-
betaren till Luther, Philipp Melanchton. Prästeståndet 
tog beslutet att samordna Ansgarminnet med minnet 
av Augsburgska bekännelsen, ett tydligt exempel på 
historiebruk genom vilket Ansgarminnet blev en del av 
reformationsminnet. Vi ser här en antydan om att Ans-

gar, som levde på 800-talet, skulle ha haft egenskaper 
som föregick reformationen, rent av banade vägen för 
den. År 1865 högtidlighöll Svenska kyrkan tusenårs-
minnet av Ansgars död. I direkt samband med detta 
bildades så kallade Ansgariiföreningar. Dessa var en del 
av den större väckelsen i Sverige på 1800-talet. Därmed 
uppkom nya aktörer i bevarandet och firandet av Ans-
gars minne. Ansgars popularitet fortlevde särskilt inom 
Svenska missionsförbundet, men också mer allmänt 
inom den svenska frikyrkligheten.

En annan aktör var den framväxande Katolska kyrkan 
i Sverige, som i slutet av 1800-talet genomförde regel-
bundna besök till Birka och Ansgarkorset. Följande citat 
från en skrift publicerad av Sankt Josefs förening belyser 
hur besöken skulle stärka den egna identiteten och den 
historiska kopplingen mellan dåtid och nutid:

Minnet öfver denne härliga utflugt skall säkert lefva 
länge i medlemmarnes ihågkomst, och bidraga till att 
föröka hos dem ifvern och för vår heliga katolska tro, 
som Ansgarius bragte våra förfäder för öfver 1000 år 
sedan.

I början av 1900-talet ökade aktiviteten kring Birka och 
Ansgar. Ett resultat av detta var Ansgarkapellet, som 
invigdes år 1930. En kort promenad rakt över Björkö, 
från Birkas fornområde, tar besökaren till detta lilla 
men påkostade kapell. Planerandet och byggandet av 
kapellet är ett stycke historia i sig, som sträcker sig över 
ett decennium. I den broschyr som går att få på platsen 
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kan man läsa en kortfattad historik om kapellet. Enligt 
broschyren var det en kommendör i Frälsningsarmén 
vid namn Johan Ögrim som år 1919 hade föreslagit 
för ärkebiskop Nathan Söderblom att ett kapell borde 
byggas på Björkö. Detta påstående är en sanning med 
modifikation. Vid läsning av brevväxlingen mellan 
Ögrim och Söderblom framkommer snarast att Ögrim 
föreslog en typ av ombyggnad av Ansgarkorset. Söder-
blom kom dock själv att återberätta versionen som finns 
i nuvarande turistbroschyr. Projektet presenterades från 
början som ekumeniskt, som ett samarbete mellan 
Svenska kyrkan och övriga samfund. Det finns dock 
skäl att ifrågasätta även den historieskrivningen. Från 
starten fram till fullbordandet var Ansgarkapellet en 

tydlig produkt av Svenska kyrkan. Intresset från andra 
samfund för att delta var svagt. Det fanns tendenser 
att framställa det som ekumeniskt, snarare än att det 
faktiskt varit så.

Den 1 juni år 1924 grundades Björkönämnden med 
ärkebiskop Söderblom som ordförande. På en utflykt 
till Birka av Upplands fornminnesförening framfördes 
för första gången offentligt planen att bygga ett kapell. 
Enligt Söderblom var detta en självklar handling, dels 
för att minnas det förflutna, dels för att fortsatt mani-
festera den kristna trons plats i Sverige. Ansgar hade 
enligt Söderblom fört Sverige in i civilisationens ljus, en 
djupgående historisk händelse, rent av begynnelsen till 
det land som senare skulle komma att kallas Sverige. 
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Ganska omgående när Björkönämnden hade bildats 
uppstod konflikt. Inom nämnden fördes en häftig dis-
kussion om huruvida ett kapell överhuvudtaget skulle 
byggas. Den mest tongivande kritikern var konstnären 
Gunnar Hallström, som förespråkade att Björkös orör-
da natur måste skyddas. Söderblom kritiserades också 
häftigt i pressen för att ta sig friheter långt över sina 
befogenheter som ärkebiskop. Birka betraktades som en 
tydlig hednisk plats med fornminnen som måste bevaras. 
I den kristna pressen applåderades dock Söderbloms 
planer. En återkommande beskrivning var att lyfta fram 
att dåtidens hedningar hade varit mer vidsynta än kapel-
lets kritiker på 1920-talet. Ansgar hade ju trots allt fått 
bygga sin kyrka och fira gudstjänst i Birka. Striden kom 
att pågå ända fram till dess att Söderblom, ifrågasatt av 
de flesta tongivande arkeologer, för egna pengar tvinga-
des köpa ett stycke mark på Björkö. Året hade då hunnit 
bli 1928. Från början var det tänkt att kapellet skulle 
placeras i fornminnesområdet, vilket definitivt inte mild-
rade kritiken. Konflikten blev så kraftig att Söderblom 
begärde utträde ur Samfundet för hembygdsvård, som 
hade varit tongivande i den massiva kritiken mot ett 
kapell på fornminnesområdet.

För de flesta skulle detta ses som ett stort nederlag. 
Ett utmärkande drag i Söderbloms agerande och ar-
gumentation var dock att i varje given situation hela 
tiden lyfta fram nya sammanhang och att ofta återknyta 
till historiska skeenden. Ett exempel på detta är den 
bakgrund som tecknades kring ägaren till marken som 
Söderblom köpt. Släktingar till ägaren ska enligt Sö-
derblom ha levt på Björkö i flera generationer, kanske 
så länge att förfäderna hade sett Ansgar besöka Birka. 
Marken hade även tidigare tillhört Uppsala ärkestift, 
vilket gav ytterligare legitimitet åt platsen.

Samtida med Söderbloms kapellplaner hade även den lilla 
minoriteten katoliker i Sverige tydligt gjort anspråk på 
Birka och Ansgar. Från 1920 och framåt genomfördes år-
liga pilgrimsfärder till Birka och Ansgarkorset. På platsen 
genomfördes gudstjänster med predikningar som tydligt 
kopplade samman Ansgar som den första missionären till 
Sverige med idén om de nuvarande katolikerna i Sverige 
som hans rätta arvtagare. År 1923 fick vallfärden ett ce-
lebert besök i form av den holländska kardinalen Willem 
Marinus van Rossum, som på sin rundresa i Norden be-
sökte Birka. Den högsta ledningen inom Katolska kyrkan 
gav därmed sitt erkännande till de svenska katolikernas 
strävan att återknyta arvet från Ansgar och Birka. I mit-
ten av 1920-talet fanns därmed två aktörer som gjorde 
anspråk på arvet ifrån Ansgar. Den lilla minoriteten ka-
toliker stärkte sin identitet och sitt historiemedvetande. 
På andra sidan fanns Svenska kyrkan med ett tydligt 
budskap att de var Ansgars rätta arvtagare.

Från år 1928 engagerades biskopsmötet både i frå-
gan om kapell och ett kommande 1100-årsfirande av 
Ansgars ankomst till Birka. Från och med då blev hela 
projektet allt tydligare Svenska kyrkans sak. Svenska 
kyrkan föreslog att jubileet återigen skulle kombineras 
med minnet av Augsburgska bekännelsen, vars fyra-
hundraårsjubileum nu skulle högtidlighållas. Minnet 
av Ansgar kom att infogas i ett tydligt reformatoriskt 
ramverk, likt jubileet 1830. Värt att anmärka är att 
Svenska kyrkan med detta beslut, trots uppgifter om 
att Ansgar kan ha kommit till Birka år 829, så tydligt 
snarare utgår ifrån år 1530 och därmed förlägger ju-
bileet till år 1930. Samtidigt planerade företrädare för 
de nordiska kyrkorna att anordna ett nordiskt biskops-
möte. Möjligen präglades valet av årtal till övervägande 
del av strategiska beslut, snarare än om en strävan efter 
historisk autenticitet.

Detta blir än tydligare eftersom Katolska kyrkan 
i Sverige valde att genomföra sitt Ansgarjubileum år 
1929, ett jubileum som ytterligare stärkte den egna iden-
titeten och som även stärkte katolikerna som religiös 
minoritet. Jubileet blev ett mäktigt firande, med både 
procession i Stockholm och ett stort högtidligt firande 
på Birka vid Ansgarkorset. I en särskild uppmaning från 
påve Pius XI uppmanades de svenska katolikerna att fira 
Ansgars minne och att återupptäcka och återerövra det 
historiska arvet från Ansgar. Allmänt i samhället fanns 
en stark anti-katolicism. Firandet av Ansgar gav upphov 
till ett ifrågasättande och rent av en rädsla för att påven 
hade ambitioner att med tvång införa katolicismen i 
Sverige. Ärkebiskop Söderblom ifrågasatte varför de 
svenska katolikerna firade Ansgar, som Söderblom 
menade tillhörde Svenska kyrkan. Att värna religiösa 
minoriteter, en självklar position i dagens mångreligiösa 
samhälle, fanns inte på agendan för Svenska kyrkan på 
1920-talet. Söderblom hade dessutom under biskops-
mötet gett uttryck för farhågor om att katolikerna hade 
planer på att bygga ett eget kapell på Björkö. Detta 
påskyndade ytterligare arbetet med att få till Svenska 
kyrkans kapell. Några uppgifter om sådana planer har 
dock inte kunnat styrkas. Närmaste katolska kyrka med 
namnet Ansgar återfinns i Köpenhamn och invigdes i 
slutet av 1800-talet.

Det lilla men påkostade kapellet på Björkö har en allde-
les speciell tillkomsthistoria. Kapellet ritades av dåtidens 
mest kända arkitekt, Lars Israel Wahlman, och Sveriges 
mest tongivande konstnärer var ansvariga för att ut-
smycka interiören. Det är ett robust kapell, byggt i den 
allra finaste röda sandsten. Från början var tanken det 
motsatta, att bygga ett litet anspråkslöst träkapell. Sö-
derbloms plan var att efterlikna hur de ursprungliga kyr-
korna i Birka kan ha sett ut. Allt eftersom framträder  



Väggmålningar i Ansgarskapellet.  
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tydligt att dessa planer övergavs, av olika skäl. Där tidi-
gare det autentiska var vägledande blev i stället kapel-
let alltmer praktiskt inriktat. Det skulle kunna husera 
besökare och stå emot väder och vind. Den slutgiltiga 
utformningen fick också en explicit förklaring av Sö-
derblom. En kyrka byggd i sten är en kyrka byggd för 
framtiden, en symbol för att kristen tro stått sig stark 
sedan Ansgars dagar och att den kommer vara fortsatt 
starkt förankrad i framtiden.

På midsommardagen år 1930 invigdes kapellet. Från 
hamnen på Björkö tågade en stor procession med är-
kebiskopen, Nordens biskopar och Kung Gustav V i 
spetsen upp mot kapellet. Så många som femtusen per-
soner tros ha närvarat. Valet av dag var ingen slump. På 
samma datum 400 år tidigare hade den Augsburgska 
bekännelsen deklarerats inför kejsare Karl V. Datumet 
må vara en trivial detalj, men har en stark symbolisk 
betydelse när det kommer till hur och varför jubileet och 
invigningen genomfördes. Vid läsning av Söderbloms 
olika uttalanden sticker särskilt en passage ut: ”Ansgar 
hade sått ett frö till reformationen vid sin ankomst på 
Birka”. Fröet kom sedan att fullkomligt blomma ut i 
och med reformationen. Möjligen kan detta ses som en 
tydlig anakronism, att Ansgar på 800-talet skulle kunna 
vara en del av reformationen som påbörjades 800 år 
senare. För att legitimera Svenska kyrkans historia från 
begynnelsen i medeltiden genom reformationen fyller 
historieskrivningen sin funktion.

Uppgifter gör gällande att det fanns ett önskemål om 
att ordna ett gemensamt firande mellan Svenska kyrkan 
och Katolska kyrkan. Uppriktigheten från båda sidor 
kan ifrågasättas. Den starka kopplingen till Augsburgska 
bekännelsen lade samtidigt ingen god grund för ett eku-
meniskt firande. Invigningen fick också, föga förvånande 
i den historiska kontexten, en starkt nationalistisk in-
ramning. Kung Gustav V ansvarade för invigningstalet. 
Betoningen på att Ansgars missionsgärning utgjorde en 
brytningstid i Sveriges historia var inte anmärknings-
värd. Mer utmärkande är Gustav V:s uttalande om hur 
Ansgars gärning hade format det svenska kynnet till 
plikt och rättfärdighet. Fosterlandet skulle sättas först, 
partipolitiska splittringar fick inte hota landets enhet. 
Frihet under ansvar var det rätta arvet efter Ansgar.

Ett år efter kapellets invigning rapporterades att 
tolv gudstjänster hade genomförts och att ca femton-
tusen personer besökt kapellet. I turistbroschyren om 
kapellet anges att det från början var ett ekumeniskt 
projekt. Samtidigt angavs i stadgarna för kapellet att 
endast Adelsö prästerskap fick fira gudstjänst. Andra 
samfund, religiösa grupperingar och sammanslutningar 
var tvungna att söka tillstånd. De svenska katolikerna 
uppmärksammade det nybyggda kapellet och lovpri-
sade dess utformning, men ställde sig frågande till om 
platsen var den rätta. Den mest autentiska platsen enligt 
deras tolkning var i anslutning till Ansgarkorset, som de 
menade markerade den plats där Ansgar skulle ha gått 
iland på Björkö. Brevväxling strax efter invigningen mel-
lan ärkebiskop Söderblom och den katolske biskopen 
Johannes Müller uppvisade dock en vänskaplig önskan 
och förhoppning om en stärkt framtid för den kristna 
tron i Sverige.

Kapellets tillkomsthistoria är lika mycket en historia 
om ärkebiskop Nathan Söderblom. Söderblom hade 
minst sagt många strängar på sin lyra, förutom ärke-
biskop var han även den första professorn i jämförande 
religionshistoria. 1930 tilldelades han dessutom Nobels 
fredspris för sitt ekumeniska arbete. Högst troligt hade 
inte kapellet sett dagens ljus utan Söderbloms energiska 
strävan. Det skulle ta ett decennium innan det slutligen 
stod på plats. Redan fyrtio år tidigare hade Söderblom i 
sin första publicerade uppsats behandlat Ansgar; cirkeln 
var i och med kapellets invigning sluten.

I Söderbloms många beskrivningar av Ansgars mis-
sionsgärning framträder på sina håll en uppfattning om 
att Ansgar inte bara var den första missionären, utan 
även Sveriges första biskop. Söderblom uppfattade sig 
därigenom som efterträdare till Ansgar, något som ger 
hans arbete och engagemang en stark symbolisk inram-
ning. Nästintill på årsdagen efter kapellets invigning 
1931 avled Söderblom, blott 65 år gammal. På Björkö 
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står kapellet som en påminnelse om Söderbloms arbete. 
Kapellet må vara byggt till Ansgars minne men kan lika 
mycket ses som en påminnelse om den strid som fördes 
för att få det byggt.

För besökaren på Björkö idag framträder en turist-
plats med museum, restaurang och goda kommunika-
tioner från flera orter runt om Mälaren. Något ironiskt 
var det precis vad kritikerna till kapellet varnade för. 
Kritikerna hade varnat för att en kiosk och en dansbana 
skulle komma att anläggas. Vid bryggan står idag en 
ironisk skylt med texten: ”Varning för vikingar”. Mer 
allvarligt är att forskare år 2019 varnade för att Birka 
var hotat på grund av bristande underhåll. Det är där-
med inte den vilda farliga vikingen som ska varnas för 
vid ankomsten till Birka, utan snarare för bristande vård 
av fornminnena.

Avslutningsvis kan vi konstatera att Birka/Björkö 
som kristen minnesplats inte har legat i dvala på senare 
tid. I kapellet har gudstjänster genomförts av exempelvis 
katoliker. Den påstått ekumeniska grunden för kapellet 
får nu anses fullbordad. I ett bredare perspektiv kan vi 
också söka ursprunget till den under 1900-talet fram-
växande pilgrimsrörelsen till just Birka. Utvecklingen 
är i linje med Söderbloms önskemål om att Birka skulle 
bli ett pilgrimsmål.

År 2005 firades 75-årsjubileet av kapellet. Följande 
citat från Stockholms stifts programblad belyser väl 
tidsandan:

Mitt i det svenska mälarlandskapet aktualiserar Birka 
och Ansgarkapellet för oss inte bara ett historiskt, utan 
också ett i våra dagar angeläget internationellt och 
multikulturellt perspektiv. Vi räknar med att kristna ur 
ortodox, romersk-katolsk och reformatorisk tradition 
och många ”nya svenskar” kommer att fira festguds-
tjänst. Kapellet är från början en symbol för strävan 
efter kristen enhet. Ansgar kom ju som missionär ur 
den odelade Kyrkan.

Skillnaden i tid och kontext mellan kapellets invigning 
och dess 75-årsjubileum är stor. Oavsett skillnaden är 
invigningen och 75-årsjubileet till sitt innehåll ett ex-
empel på hur religiösa och kristna historiemedvetanden 
och identiteter konstrueras och upprätthålls. Ansgar och 
Birka blir titthål genom vilka vi kan förstå religiösa his-
toriebruk i allmänhet. Historia är inte bara en fråga om 
vad som faktiskt har skett i det förflutna, det är också 
en fråga om vad avsändaren vill förmedla, medvetet eller 
omedvetet. Det förflutna speglas allt som oftast i nuet.¢
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”Varför kallas mannen för en hyena [fisi]?” Denna enkla fråga ställde jag till en rad representanter för olika 
lokala hälso-, människorätts- och religiösa organisationer i Malawi. Svaret jag fick var alltid detsamma, 
och nästan lite för enkelt. De svar jag fick löd kort och gott: ”därför att han kommer fram i natten”. Sexuell 
reningskultur, eller fisikultur, är ett utbrett fenomen i Malawi, särskilt i landets centrala och södra delar. 
Fisikultur är i sig ett mångfacetterat begrepp, och ingår sedan 2013 som en del i vad som i malawisk lagstiftning 
kallas ”harmful cultural practices”. Snarare än att syfta till en specifik ritualpraktik definieras fisikultur som en 
kategori av situationer som förutsätter ett rituellt samlag mellan en kvinna och en symboliskt anonym man, en 
så kallad fisi (”hyena”). Initieringsriterna för flickor då de får sin första mens är utbredda och förhållandevis 
väldokumenterade. Att flickan förväntas ha samlag med en äldre sexuellt rutinerad man, är ett betydelsefullt, 
slutgiltigt skeende i den ritualprocess som för henne in i en vuxen identitet såväl som en social gemenskap.

Efter självständigheten från den brittiska kronan 
omvandlades Malawi till en hård diktatur un-
der Kamuzu Banda. Banda-regimen fängslade 

och avrättade oliktänkande röster i närmre trettio år, 
och sedan dess fall och de första demokratiska valen i 
mitten av 1990-talet har korruptionsanklagelser haglat 
mot landets regeringar. Malawis politiska förflutna har 
omöjliggjort en stabil välfärdsstat. Inom exempelvis 
utbildning och sjukvård har istället religiösa och kul-
turella institutioner klivit in. Riterna är ett sätt att lära 
sig livsnödvändiga kunskaper – att ta hand om sig själv, 
sin kropp och centrala familjevärderingar. Här ingår 
sexualundervisning, eftersom familjen som så ofta utgör 
det starkaste sociala skyddsnätet. Malawisk kultur är 
starkt patriarkal, och antalet tonårsgraviditeter har låst 
in många kvinnor i en traditionell struktur som begrän-
sar deras inflytande över sina egna liv.

En annan vanligt förekommande aspekt av sexuell 
reningskultur är så kallad ”änkerening”. Då en kvin-
nas make gått bort fungerar det sexuella umgänget 
med en ”anonym” man som en slags rituell kalibre-
ring. En återställning av rituella tillstånd som, om de 
förblir obehandlade, kan orsaka sjukdom eller olycka. 
Detta är nära förknippat med synen på döden. Ifall de 
traditionella, rituella tillstånden inte efterlevs riskerar 

hennes makes ande att bli fast mellan den mänskliga 
och den döda världen. Gemensamt för dessa två typer av 
sexuell rening är dels den ”rätta rituella kalibreringen” 
av tillstånd som förutsätts vid olika skeenden i livet, dels 
betoningen på mannens symboliska anonymitet, som ett 
rovdjur skymt av nattens intrång.

När vi här talar om malawisk religion och filosofi 
talar vi om en specifik kosmologi. Det är alltså den kul-
turellt etablerade världsbilden, kosmos, som kommer till 
uttryck i exempelvis myt och ritual. Malawisk kosmo-
logi lägger stark tonvikt vid dualismer, framförallt kyla/
hetta, natt/dag samt by/skog. Dessa motsatta poler är 
djupt ingrodda i malawisk religion och ritualism. Det är 
i det konstanta skiftet mellan de två som människan och 
djuret, livet och döden, byn och skogen, binds samman. 
Av särskild vikt för detta sammanhang är uppdelning-
arna mellan ”kyla” och ”hetta”. Snarare än att klassas 
som temperaturer representerar de två tillstånd som en 
människa vid olika skeenden i sitt liv, frivilligt som ofri-
villigt, kommer att pendla mellan. De kan förstås som 
parallella rituella tillstånd vars bägge delar är viktiga 
att inneha för sin egen och sin omgivnings hälsa och 
välstånd. Skogen som är förknippad med döden, där 
vilda, farliga djur lever, betraktas som kall. Det är även 
här som jägaren måste träda in för att förse sin familj  

”DJURET” OCH  
”DE LEVANDE DÖDA”
Ritualism och sexuella reningspraktiker  
i centrala och södra Malawi

TEXT: MARKUS MANNBERG 
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Som oftast representeras Nyau-dansarna 
som större djur, framförallt däggdjur. Men 
dansarna representerar emellanåt även 
personlighetsdrag som stör den ömsesidiga 
altruismen. Denna dansare, Bongololo (sv. 
tusenfoting) representerar lättja – ”samhäl-
lets parasit” som lever på andra människors 
hårda arbete. Foto: Claude Boucher Chisale.
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och sina nära med näring. Mat, särskilt kött, är inte 
bara viktig för överlevnadens skull, utan även för att 
upprätthålla och fostra social gemenskap. Det kan kall-
las en slags ömsesidig altruism: delandet av mat är det 
centrala förbundet människor emellan, där en oskriven 
regel försäkrar att en gåva mat kommer att återgäldas.

Det är knappast svårt att utläsa problematiken i den 
sexuella reningstraditionen, ur såväl medicinsk synvin-
kel som ur ett människorätts- eller genusperspektiv. 
Eftersom samlaget förväntas vara oskyddat kan det 
medföra mycket svåra fysiska konsekvenser, inte minst 
genom sexuellt överförbara sjukdomar i det hårt HIV/
AIDS-drabbade Malawi. Vidare leder fisi-kulturen till 
ett stort antal tonårsgraviditeter som i mångt och myck-
et begränsar kvinnors inflytande i både samhälle och 
hushåll. Trots att praktikerna länge varit förbjudna har 
traditionen fortgått i hemlighet. Den mycket särskilda 
ritualismen kring exempelvis flickors initieringsproces-
ser kan förslagsvis sammanfattas som oförenlig med 
de värden som tillskrivs modernitetens solidaritet och 
jämlikhet. Men det är en sammanfattning som endast 
vidrör ytan av problemet, då exempelvis kolonialism, 
imperialism och andra historiska skeenden bör tas i be-
aktning i analysen av problematiken. Analysen förutsät-
ter kunskap om en lokal, kulturell kontext som är lika 
bunden till det förflutna som det rådande, lika bunden 
till ekonomi som till uppfattningar om varats existens. 
De människorättskränkningar som begås inom exem-
pelvis fisi-kultur måste kontextualiseras för att kunna 
bemötas och avhandlas på ett bärkraftigt och givande 
sätt. Det är med andra ord inte en fråga om att rättfär-
diga eller relativisera övergrepp, utan om att försöka 
kringgå att en skadlig, svepande kulturell reduktionism 
får lov att färga den befintliga diskursen.

Man skulle kunna beteckna relationen mellan bio-
logiska, sociala, kulturella, religiösa och traditionella 
värderingar och tankesystem i Malawi som aspekter av 
en ontologi. Istället för att verka som separata enheter 
förutsätter de varandra och utgör byggstenar av en hel-
het, en verklighet som överskrider det tidslinjära, ett 
vara som bara manifesteras genom det intrikata nätverk 
av strömmar som binder det samman. Nuet, framtiden 
och det förflutna blir här en och samma väv, ett stycke 
som exponerar den färgrikedom som ritualens symbolik 
och utformning förutsätter.

I The Power of Animals (1998) och Animals and Ances-
tors (2000) skildrar den brittiske antropologen Brian 
Morris det nära förbundet mellan människa och djur i 
Malawi. Visst görs det skillnad på människa och djur 
inom det traditionella Malawi, men inte i den ”radi-
kala” bemärkelse som känns igen i till exempel Sverige. 
Människan och djuren anses ingå i ett mycket nära och 

mycket särskilt förbund. Detta förbund återspeglas inte 
minst i fablerna, där särskilda djur representerar olika 
moraliska påbud och moraliska övertramp. Här åter-
finns intressant nog hyenan, som en gniden och självisk 
karaktär. ”Han” vägrar att dela sin mat, och fabeln 
slutar ofta våldsamt, för hyenans del.

En annan mycket viktig länk knyter människan till 
djuret, nämligen de döda. När en människa dör, ”dör” 
hon inte i den bemärkelse att hon försvinner. Det är sna-
rare en transformation, en förflyttning och förvandling 
till en nivå någonstans mellan människan och den pas-
siva, skapande guden (Mulungu). De döda förfäderna, 
mizimu, är alltid närvarande bland de levande; de ser 
till att moral och traditioner upprätthålls och piskar 
och pinar de levande för att hålla dem på den rätta 
sidan av traditionen. Förfäderna är emellanåt hårda, 
irriterande och påfrestande, men har i grund och botten 
goda avsikter. För att inte riskera att förarga andarna 
offras regelbundet rituella gåvor i form av bland annat 
mjöl och öl, vilka tillreds med stor hänsyn till rätt ritu-
ella förhållanden. Andarna vakar över byn som alstrar 
värme om natten, men det är i ”den kalla” skogen som 
de håller till, precis som rovdjuren.

Natten och skogen i motsats till dagen och byn är 
två viktiga kontraster i den mycket särskilda relationen 
mellan människan, djuret och den avlidne släktingen. 
De båda anspelar starkt på balansen mellan de särskilda 
rituella förhållandena, mellan ”varmt” och ”kallt”. 
Andarnas främsta kommunikationsmedium är nattens 
drömmar och ofta uppenbarar sig den avlidne släkting-
en i drömmen som ett djur, som representerar ett gott 
eller ont omen. Likväl kan det djur som en människa 
möter i skogen eller i utkanten av bysamhället i själva 
verket vara en död släkting som varnar om annalkande 
sjukdom, dödsfall inom familjen eller moraliska över-
tramp. Att drömma om en hyena kan vara ett tecken på 
att någon utövar häxkraft och att rituella åtgärder kan 
vara nödvändiga att vidta.

Relationen mellan människa och djur är således en 
byggsten av ontologisk karaktär: djuren representerar 
de döda förfäderna, de levandes moraliska vägledare 
som i sin tur förmår att vidarebefordra de levandes rös-
ter till skaparguden Mulungu. Tillsammans utgör de tre 
enheterna den grundläggande mallen för det kretslopp 
som är centralt för malawisk kosmologi: livet, döden 
och släktskapet mellan människa och djur. Detta krets-
lopp genomsyras i sin tur av skiftet mellan ”det heta” 
och ”det kalla”.

Förfädersandar anses väldigt kalla. De är förknip-
pade med skogen, natten och döden. Människan bör i 
sin tur inneha bägge beståndsdelar; är man för het eller 
kyld riskerar man sjukdom (mdulo). Att rituellt gene-
rera kyla eller hetta för att utföra särskilda handlingar, 
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såsom en säker jakt eller förberedelser av offergåvor till 
förfädersandarna, är en central beståndsdel i såväl rit 
som vardag. Likaså krävs rituell agens, en slags rituell 
kalibrering, för att återställa balansen mellan hetta och 
kyla efter exempelvis en jakt, en förlossning eller ett 
dödsfall. Sexuell reproduktion genererar hetta, liksom 
blod och eld, vilka alla är tecken på förändring. Eld 
och blod är uppenbart farligt i överflöd och på samma 
vis skildras förståelsen av sex. Sex är hälsosamt, men i 
överflöd kan det medföra negativa fysiologiska och so-
ciala konsekvenser. Ett annat exempel är menstruation: 
det anses farligt att ha sex med eller i närheten av en 
menstruerande kvinna, eftersom blod och sex tillsam-
mans skapar ett ”hett” överflöd. Intressant nog återfinns 
många symboliska likheter mellan metallurgi, krukma-
kande och sex; de betraktas som skapande processer 
som förutsätter ett födande. Smältugnen och krukan är 
nära förknippade med kvinnlighet, som en symbolisk 
livmoder. Att ha samlag i samband med järnframställ-
ning eller krukmakeri anses således vara väldigt farligt.

Sex är alltså någonting positivt, men i rätt mängd och 
vid rätt plats och tidpunkt. När ritualer skall utföras 
i anslutning till exempelvis jakt eller initiation förut-
sätts ett kallt tillstånd. Det är ett slags närmande till 
”de kalla” förfädersandarna (och deras farofyllda bo-

ning – skogen), som antas närvara vid alla stora rituella 
händelser. I sin bok Chewa Traditional Religion (1976) 
beskriver etnografen J.W.M. van Breugel hur människor 
i byn tvingades sova utomhus natten innan den viktiga 
regnritualen. Detta för att kollektivt försäkra varandra 
om avhållsamhet, då samlag skulle störa de rätta rituella 
tillstånden och äventyra ritualens slagkraftighet. Över-
tramp skulle förarga de traditionstrogna förfädersan-
darna. Andarna befinner sig inte i samma tidsrum som 
människan. Man skulle kunna säga att kravet på rituell 
”kyla” – i motsats till det skapande, föränderliga som är 
associerat med ”hetta” – representerar en slags ”tidlös-
het” bortom det världsliga, som förfädersandarna och 
traditionen tillhör.

Den viktiga länken mellan människa, förfädersande 
och djur blir än tydligare om man tar i beaktning chi-
chewa-begreppen mizimu (förfädersandar), chirombo 
(vilddjur), nyama (jaktbyte) och nyau (rituell dansare). 
Den ovannämnde Brian Morris har påpekat att dessa 
begrepp nästan är synonyma med varandra. Chirombo 
syftar till större däggdjur, däribland lejon, elefanter 
och noshörningar – djur som ofta associeras med 
förfädersandar. Likväl är hyenan en chirombo, men 
den associeras oftast med häxkraft, en död häxas ande 
samt utövande av svart magi. Hyenan är den som inte 
delar sin mat. Nyama är viltkött och betyder lika  

Det traditionella ölet bryggs som offergåvor till förfädersandarna. Kvinnorna som tillbereder det måste vara rituellt kylda, en 
process som brukar ta vid redan kvällen innan tillberedning. Foto: Claude Boucher Chisale.
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delar mat som medicin. Nyau åsyftar förfädersandar 
representerade genom ett brödraskap av manliga 
rituella dansare iförda djurmasker. Med sin dans på-
minner Nyau sin publik om den tradition och rätta 
moral som mizimu (förfädersanden) företräder. Genom 
denna lingvistiska länk går det alltså att vidare utläsa 
den mycket viktiga och centrala relationen inom den 
malawiska kosmologins stora kretslopp: livet, döden, 
överlevnaden och faran, och hur den representeras i 
både liv och ritual. 

Nyau-dansarna kan påstås förkroppsliga denna 
kosmologi och beskrivs ofta som ”Chewas religiösa 
hjärta”. De har kallats ”Östafrikas frimurare” och 
”det anti-katolska motståndet” på grund av sin strikta 
hemlighetsfullhet och patriarkala hierarki, symboliska 
initieringsriter och politiska och kulturella inflytelse-
rikedom. Nyau-brödraskapets mest kända dans, den 
världsarvsskyddade gule wamkule (”den stora dan-
sen”), är numera mestadels en turistattraktion, men 
brödraskapets starka inflytande över malawisk kultur är 
påtaglig. Under kolonialtiden rekryterade brödraskapet 
allt yngre män för att utgöra ett motstånd i kampen mot 
missionärer såväl som det brittiska imperiet.

Brödraskapet använder ett kodat språk som är så 
hemligt att en läcka bestraffas våldsamt. Förr var det 
en direkt dödsdom att spilla brödraskapets hemlighe-

ter. Det kodade språket talas bakom en särskild dunge 
(dambwe) i gränslandet mellan byn och skogen, vilket 
är en griftegård. Här tillverkar medlemmarna väldiga, 
detaljerade masker och animaliska strukturer som tas 
i bruk under den rituella dansen. Denna omsorgsfulla 
skapelseprocess på den ”kalla” gravplatsen har av 
konsthistoriker och antropologer kallats för ”en avbild-
ning av livet och döden”. 

Innan den rituella förvandlingen kan ske måste den 
blivande dansaren avstå från sex och andra handlingar 
förknippade med hetta för att, likt en död förfader, 
vara så rituellt kyld som möjligt. Precis som förfäder-
sandarna och chirombo (de vilda djuren), kommer de 
invandrande från den kalla skogen. Bakom sin mask är 
dansarens mänskliga identitet fullkomligt frånvarande. 
Naken härmar han överdrivet djurläten, stjäl höns och 
tafsar på kvinnorna i byn. Dansarnas anti-sociala hand-
lingar rättfärdigas eftersom ett djur ju inte kan ställas 
inför rätta. Det låter måhända paradoxalt att dessa 
dansares särskilda ansvar är att påminna byborna om 
rätt moral då de själva medvetet tänjer gränserna. Men 
det är just det som är syftet: som ett dansande djur är 
de likt djuret i nattens dröm en manifestation av de 
döda; förfädersandarna som närvarande ombud bland 
de levande. På så vis har varje mask en särskild funktion 
och representerar en samling moraliska påbud. Förfä-

Gule Wamkule, ”Den stora dansen”. Den världsarvsskyddade dansen är ett centralt motiv i traditionell Chewa-religion, och hu-
vudmomentet inom brödraskapet Nyau. Dansen är ett våldsamt skådespel, där varje Nyau-dansare representerar olika moraliska 
attribut. Segrande ur dramat går den eftersträvansvärda moralen. Bilden är tagen i Munyepembe, Malawi. Foto: Claude Boucher 
Chisale, ur When Animals Sing and Spirits Dance (2012).
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dersandarna förväntas inte förhålla sig till mänskliga 
normer och lagar eftersom deras tidsrymd är bortom 
människans. Dansarnas gränsöverskridande beteende är 
sålunda ett kvitto på deras ”icke-mänsklighet”, och de 
moraliska övertrampen blottlägger indirekt de normer 
som människor förväntas förhålla sig till. De krafter 
som upprätthåller kosmologin förutsätter handling 
bortom det mänskliga, och dessa krafter är centrala för 
Chewas kosmologi.

Dansen, precis som maskskapandet och det kodade 
språket, är ett väl inramat avbrott från vardagen. I 
klassisk bemärkelse är detta ritualens signum: ett for-
maliserat skådespel med en tydlig början och avslut. 
Ritualer har emellertid beskrivits som fönster in i en 
kultur. På en avgränsad rituell yta representeras värden 
och den strävan som kollektiv och individ förhåller sig 
till och som uttrycks genom symbolspråk. Likaså kan 
riten betraktas som ett ”socialt drama”; en symbolisk 
iscensättning som genom dramat förmedlar sociala nor-
mer och värderingar. Men Nyau-dansarna är även en 
förlängning av det som existerar utanför den inramade 
riten. Riten förutsätter en ”vardaglig” föreställning om 
att de döda existerar bland de levande. Därmed måste 
riten i viss bemärkelse tillskrivas samma ”ontologiska 
substans” som det vardagliga. Det rituella och det var-
dagliga ingår i ett mycket nära förbund. Det sociala 

dramat iscensätter en grundläggande överenskommelse, 
och vice versa.

Ritualteoretikern Roy Rappaport föreslår i Ritual and 
Religion in the Making of Humanity (1999) att riten är 
ett socialt, bindande kontrakt. Ritens yttersta funktion 
är att vidmakthålla det som är nödvändigt för männis-
kans vardagliga relationer. Ritualen är enligt Rappaport 
livets grundläggande sociala handling. Nyau-dansens 
moraliska lära – såväl som flickors passageriter – inne-
bär då ett socialt kontrakt mellan individ och kollektiv. 
Denna förståelse knyter an till den nära relationen mel-
lan tradition, religion och kultur, uttryckt exempelvis 
genom de viktiga släktskapssystemen som skapar struk-
tur, maktfördelning och harmoni med förfädersandarna 
inom det malawiska bylivet. Riten som en grundläg-
gande nödvändighet för människans sociala liv binder 
henne till sin näste, såväl som till de ansedda, avlidna 
förfäderna. Den ”tidlöshet” som traditionen represen-
terar förkroppsligas genom ”de kalla” andarna. Det är 
tradition att upprätthålla minnet av förfäderna, och det 
är förfäderna som upprätthåller traditionen.

Den tidlösa kyla som Nyau etablerar är ett avbrott 
från det tidsbundna varma bylivet. Denna kontrast 
återkommer i den rituella jakten. Mat och medicin 
återfinns i den kalla skogen, och det är de modiga  

Bokho (sv. noshörning) msolo jagar kvinnor i Den stora dansen och hotar publiken med sina vapen. Vid dansens slut kollapsar han 
i vilda skakningar som om han blivit påkommen med överväldigande sexuella begär. Bokho msolo-dansaren påminner publiken 
om farorna rörande häxkraft, våldsbrott och incest. Foto: Claude Boucher Chisale.
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Nyau-dansarens utstyrsel anammas utefter dess rituella 
sammanhang och moraliska avsikt. På bilden syns ett 
amalgam av djur och odjur som representerar ohämmade 
drifter och begär, nära förknippat med både fertilitet och 
häxkraft. Foto: Claude Boucher Chisale.
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jägarna som tagit sig an uppdraget att förse byn med 
föda. Förutom att jägarna och deras partners avstår 
från sex och särskild mat för att rituellt kyla ned sig 
själv inför inträdet i skogen, förvandlar de sig till djur 
för att bättre kunna avläsa sitt bytes rörelsemönster. 
Detta kallar Brian Morris för teriomorfiskt tänkande. 
Det är en förvandling som gör jägaren trygg i den 
kalla, farliga skogen, bland rovdjur och döda andar. 
Likt Nyau är konsten att bli ett djur central för den 
rituella jakten. Mat/medicin (nyama) är nödvändigt 
för social harmoni; således är riten en grundläggande, 
social handling. För en framgångsrik jakt måste jäga-
ren eftersträva samma rituella tillstånd som mizimu 
(förfädersanden) och chirombo (rovdjuret), vilka han 
både förkroppsligar och stöttar sig mot för välgång. 
Chichewa-begreppen mizimu-chirombo-nyama-nyau är 
på så vis starkt sammanlänkande i det större kretslopp 
inom vilket överlevnad, social harmoni och tradition 
utgör ”synonyma” beståndsdelar.

Hur ska vi då förstå de sexuella initiationsriter som 
för flickor in i vuxenlivet? Det finns inget enkelt svar på 
denna fråga, och det finns heller inte bara ett svar. En 
teoretisk slutsats kan utläsas i den ”skapande hettan” 
som genereras av ett samlag och i den ”tidlösa kyla” 
som omger ritualen. Likt metallurgi är initiationsriten en 
skapande process: det är skapandet av en vuxen kvinna 
som äger rum. Hettan måste införas för att föra henne 
ur gränslandet mellan barndom och vuxenhet. Riten 

kan betraktas som en symbolisk identitetsdöd, iskall, 
och det hettande samlaget väcker henne till nytt liv som 
en vuxen kvinna med ett nytt moraliskt ansvar. Hyenan 
är nära förknippad med manlig fertilitet på grund av 
sin vildhet, uthållighet och styrka, men möjligen även 
därför att en gammal populär villfarelse säger att även 
honorna har manliga könsorgan. Likaså är den aktiv om 
natten och förtär döda kroppar. Hyenan är förkroppsli-
gandet av skogen och nattens vilda oförutsägbarhet och 
föränderliga proportioner. Asätaren förtär barnet så att 
människan kan återfödas som vuxen.

Det går inte att blunda för de människorättskränk-
ningar som förekommer i dessa särskilda ritualpraktiker. 
De fysiskt och psykiskt skadliga övergreppen medför 
svåra konsekvenser för de drabbade flickorna. Däremot 
kan detta som enda perspektiv förblinda betraktaren för 
ritens komplexitet i ett större sammanhang, dess förank-
ring i en större kosmologisk världsbild och den egna 
betraktelsen av sociala relationer och förväntningar. 
Om inte hänsyn tas till det mycket särskilda samspelet 
mellan kontextuella faktorer riskerar riten att reduceras 
till ett tomt, formlöst drama vars grumliga konturer 
endast kan rymma de väsensskilda dogmer som skapats 
i andra kulturella och politiska rum. Det kontextuella 
perspektivet är nödvändigt, inte minst för studiet av re-
ligionsutövande, men också för arbetet mot människo-
rättskränkningar och för demokrati och jämställdhet i 
en värld som ännu präglas av kolonialismens spöken. ¢
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AKTUELLT

Samtal med Egil Asprem och Olof Sund-
qvist, bokens redaktörer
Varför valde ni att skriva just en teori- och metodbok?
Under flera år har vi i religionshistoria vid Stockholms universitet saknat en 
lättillgänglig introduktionsbok till metod- och teorikurserna för studenter 
på grundnivå. Syftet med vår bok var således att täppa till den luckan. Ett 
vidare syfte med boken var också att skapa ett projekt som skulle stärka 
gemenskapen inom kollegiet. Genom bokprojektet fick vi ett gemensamt 
arbete där nästan alla kunde bidra.

Vad var mest utmanande med att skriva en bok om teori och metod just 
i religionshistoria?
Två huvudsakliga utmaningar sticker ut: hur ska urvalet av teoretiska 
perspektiv se ut, och hur presenterar vi dem för våra studenter på ett 
pedagogiskt sätt? Vi upptäckte dessutom att dessa frågor relaterar till en 
mycket djupare utmaning, nämligen att förmedla vad det specifikt religi-
onshistoriska egentligen är. Urvalsfrågan löste vi först ganska enkelt vid att 
presentera de teoretiska perspektiv som vi de facto undervisar och tycker 
att en kandidat i religionshistoria bör ha kunskaper om.

Att skriva fram det specifikt religionshistoriska på ett pedagogiskt sätt 
är svårare. Vi landade i att genomgående presentera religionshistoria som 
en bland flera religionsvetenskapliga inriktningar. Religionshistoria har så-
ledes ett särskilt fokus på källtexter, kontexter och det historiskt betingade 
meningsskapandet, men har också ett återkommande behov av att förhålla 
sig till systerdisciplinernas metoder och teorier. Det är denna bredare orien-
tering vi vill ge studenterna.

Vilka läsare har ni tänkt er för boken?
Bokens innehåll är anpassat till de kursplaner och det upplägg vi har på våra 
introducerande metod- och teorikurser, men även till de behov vi upplever 
finns bland studenterna. Vi tänker oss således att läsaren är en student på just 
A- eller B-nivå, men hoppas och tror att den kan vara ett bra referensverk 
för studenter som skriver kandidatuppsats eller fortsätter till avancerad nivå. 

Religionshistoria: 
En introduktion till 
teori och metod
Egil Asprem & Olof Sundqvist (red.) 
I denna introduktion till religions-
historiens teori och metod beskrivs 
ämnets innehåll, karaktär och grän-
ser: Vad är religionshistoria, vilka 
frågor ställer en religionshistoriker 
och hur skiljer ämnet sig från andra 
närliggande ämnen? I den första 
delen introduceras olika sätt att 
studera och synliggöra religion. Här 
presenteras jämförande, historiska, 
etnografiska, sociologiska, kogni-
tionsvetenskapliga, genusvetenskap-
liga, postkoloniala, politiska och 
didaktiska perspektiv på religion.

I bokens andra del behandlas 
centrala religionshistoriska begrepp 
och hur de kan användas i veten-
skapliga sammanhang. Här ges 
pedagogiska beskrivningar av magi, 
gudar, myt, rit, symbol, asketism 
och sekularisering.

Boken är avsedd för studenter på 
grundnivå i religionshistoria, men är 
även användbar i andra ämnen där 
studiet av religion utgör en viktig 
del. Den kan läsas av studenter och 
andra intresserade utan närmare 
förkunskaper, men också utgöra ett 
referensverk för de studenter som 
kommit längre i sina studier.
Text och bild: Studentlitteratur AB
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