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Ett nytt begrepp
I den nya boken Två systrar
berättar Åsne Seierstad om
hur de norsk-somaliska tonårssystrarna Ayan och Leila går från
att vara välintegrerade och duktiga i
skolan till att klä sig i niqab och sedan
lämna familj och kompisar, hem och
skola för att fara till Syrien och kämpa
för IS. DN:s recensent drabbas av detta rafflande reportage. Skriver att
skolans ideal om att tänka kritiskt
faktiskt leder till att flickorna genomskådar det materialistiska norska
samhället som ”existentiellt barnsligt”, att den ”värderingsförvirrade
välfärdsstaten” inte ger några svar på
frågan om livets mening. Behöver den
goda tanken att ett ”annat samhälle
måste vara möjligt” slå över i fascism
och fanatism?
Sådana här frågor debatterades
även då NOD förra hösten samlade sin referensgrupp. Diskussionerna utmynnade i vårt fullmatade temanummer om Fanatism. I samma

möte samtalades om vad religionens
nya synlighet, eller närvaro, på olika
nivåer i samhället betyder. Har samhället förändrats? Kan det kallas
postsekulärt? Krävs det särskilda insikter och förmågor hos individer och
institutioner i dagens samhälle jämfört med gårdagens. Under samtalets
gång myntade Morten Sager ett nytt
begrepp, postsekulär kompetens. Men
vad är det?
Det här numret är ett försök att
utforska vad begreppet kan betyda.
Joel Halldorf delar dagboksanteckningar som tyder på att det postsekulära verkligen ”händer”. Josef
Bengtsson försöker definiera det postsekulära, liksom Ola Sigurdson. Pekka
Mellergård frågar Lars Trägårdh varför religionen lagts till i nyutgåvan
av en bok om svensk mentalitet.
Marie Demker berättar om vägen
från ”väckelsen” in i akademins världar, och Lisa Åsgrim hur det är att
jobba i en mångreligiös svensk skola.

tidskriften nod
NOD, nu inne på den trettonde årgången, är en vidare
utveckling av det nyhetsbrev som sedan 1990 givits ut
av Forum för Tro, Kultur och Samhälle, en del av Örebro
Missionsskola som arbetar med samtidsanalys utifrån ett
kristet perspektiv.
 Namnet NOD rymmer många betydelser. NOD var det
land ”öster om Eden” dit den rotlöse Kain flydde, men är
också ett begrepp för särskilt viktiga punkter i nätverkssamhället. Ett fiollocks särskilda resonanspunkter kallas
”noder”. ”Nöd” och ”nåd” ligger nära. Dessutom är nod
beteckningen för den del av nattvardsbägaren som prästen greppar om.
KONSTUTSTÄLLNING
En grundidé med NOD är att låta varje nummer utgöra
en miniutställning med en eller flera utvalda konstnärer.
I detta nummer visar vi verk av Lena Jerlström som ni kan
läsa om på s 76.

Lars Johansson samtalar med Maria
Küchen, Eric Schüldt och Matilda
Gustavsson om det postsekulära i
kulturen, och Jörgen Ovesen skriver
om film. Morten Sager visar på vad
postsekulär kompetens kan betyda
inom vetenskapsteori och Lovisa
Bergdahl inom pedagogik. Mirjam
Olsson, Göran Sahlberg och Anna
Sophia Bonde skriver om kyrkans
brottning med det moderna.
I numret visas även verk av Lena
Jerlström. Nio av dem är vävar som
försökt att fånga hennes kusiners skiftande upplevelser av Gud, i sig talande
bilder av vår tid. Är vårt samhälle
postsekulärt? Detta nummer, liksom
samhället i stort, är som ett kalejdoskop. Varje gång vi ser in i röret och
försiktigt vrider några grader fram
träder nya mönster.
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9/12–2014
Idag kom det femte avsnittet av Eric Schüldts podcast
60-minuter, denna gång med den norske författaren Karl Ove Knausgård
som gäst. Det är ett märkligt avsnitt
… Så här låter det:
”Schüldt: Det finns ett mysterium
i ditt författarskap. Det mysteriet
ligger inte hos dig, utan i hur littera
turen har tagits emot. Det man brukar
tala om i intervjuerna är relationer,
det förbjudna, din pappa, din framgång och så vidare. Men för mig finns
det ett spår som går genom alla dina
böcker, och det är … Jag ska säga vad
jag tycker: Jag har aldrig läst en så
kristen författare.
Knausgård: Nu får du förklara lite
mer vad du menar.
Schüldt: Det handlar om tematiken
i ditt författarskap, fortsätter Schüldt.
Nåd. Förlåtelse. Helighet. Skönhet.
Guds ansikte, som vändes bort från
Kain – din faders ansikte, i boken,
som vändes bort från dig. Guds namn,
som inte får yttras…
[Tystnad]
Knausgård: [något omskakad]:
Jag har aldrig tänkt det som du sa nu.
Det är en helt ny tanke för mig. Men
det är helt uppenbart. Du har helt rätt.
Det är nästan lite chockerande. Men
det är helt sant. Det är helt sant…”
Det är uppenbart att Schüldt närmar sig de här frågorna utifrån ett
eget engagemang, men också att de
religiösa teman som han tar upp skapar en ny slags intimitet, och nya ingångar, i samtalen. Det var samma
sak i podd-samtalen som föregick detta. Det är när P O Enquist får frågan
när han senast bad i vuxen ålder som
det verkligen bränner till i intervjun.
Eller när Kristina Lugn talar om gudstro och litteratur, eller Karin Mamma
Andersson om ikonens blick.
Det är som att det finns en längtan
efter att prata om de här sakerna igen,
samtidigt som att orden inte är slitna.

Något har gått sönder i det offentliga samtalet
i Sverige – närmare bestämt den sekulära normen. Vi lever mitt uppe i det, och exakt hur,
när och varför det skedde går inte att säga
än. Men här publicerar NOD utdrag från Joel
Halldorfs dagboksanteckningar från två postsekulära kulturår.

Postsekulär
dagbok
10/12-2014
Patrik Hagman satte ord på gårdagen i
en tweet: ”Kan vi slå fast hösten 2014
som tidpunkten när det postsekulära
’hände’ i Sverige då?” – sedan länkar
han till Schüldts intervju med Knausgård. Ja, kanske är det så.

Kan vi slå fast
hösten 2014 som
tidpunkten när
det postsekulära
”hände” i Sverige
då?
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20/7-2015
Har just läst Hans-Jacob Nilssons
översättning av Evelyn Waughs Brideshead Revisited (Åter till Brideshead). Bra översättning, men Johanna
Koljonens efterord gör mig lite fundersam. Hon skriver: ”Sällan har väl
en religiös roman argumenterat så
här starkt för en ateistisk position,
eller framställt det sekulära livet som
så oerhört och överlägset lockande”.
Den läsningen bygger ju på att hon
fullständigt missförstår Waugh. Är
hon ens medveten om det?

Läsare som saknar kunskap
om Bibeln/den kristna
traditionen får svårt att
förstå klassiska verk

24/7-2015
Gått en promenad runt Siljan (well,
inte runt hela såklart) och kan inte
släppa det här med Brideshead &
Koljonen. Men promenader är bra,
artikeln växte fram medan jag vandrade och har nu skickat den till Expressen. Den är ganska teologisk, så vi
får se om de tar in den. Jag argumenterar för att läsare som saknar kunskap om Bibeln/den kristna traditionen får svårt att förstå klassiska verk:
”Okunskapen om bibliska och teologiska referensramar gör att författarens poäng går förlorad, så att läsaren
i stället för att utmanas bara får sin
egen världsbild bekräftad.”
Får se om det funkar.
För övrigt: är det bara hundägare
och pensionärer som promenerar nuförtiden? Alla andra som jag mötte
joggade. Kroppen före själen och så
vidare. Det måste vara ett tidstecken.

3/8-2015
Igår publicerades artikeln, och fick
rubriken ”Bibeln är nyckeln till
många av dörrarna” – så inget hymlande med dess religiösa tema, direkt.
Och nu är den delad över 3000 gånger
– mitt i sommaren! (Eller ”sommaren”, det regnar fortfarande mer eller
mindre oavbrutet…)
Förstår ingenting. Men gissar att
den tilltalar tre grupper: de som gillar
bildning, de som gillar Brideshead,
och de som gillar Bibeln. Och det blir
väl sammantaget en rätt stor och en
rätt engagerad läsekrets.
28/7-2015
Expressen tar in min text – kul!
Och dessutom tyckte redaktören att
jag skulle konkretisera upp slutet lite,
så nu blev det ännu tydligare än jag
först tänkt:
”Man behöver inte hålla med
Waugh, men om man förstår honom
så öppnas en dörr till en annan värld.
En värld som tycks förlorad i vårt sekulariserade samhälle, men som lever,
om än lite under radarn: I religiösa
förorter och i konstens värld. Det är
alltså inte hopplöst att, likt Charles,
spana efter dörrar i den grå betongmuren – portar till det heliga. Bibeln
är nyckeln till många av dem.”
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16/9-2015
Träffade Expressens kulturchef Karin Olsson för samtal om mer fast
samarbete. Frågade henne vad hon
tänkte att jag skulle bidra med till
kultursidan. Hon svarade: ”Vi är intresserade av din kunskap. Vi behöver
teologers och religionsvetares kompetens för att tolka och förstå samtiden.” Jag nickade och försökte se
ut som att det hon sa var självklarast
i världen, men funderade i mitt stilla sinne på om man som teolog nån
gång kommer få höra samma sak från
kyrkorna – ”Vi är intresserade av din
kunskap”!

11/11-2015
Marilynne Robinsons nya bok Lila
har kommit på svenska under hösten,
och recenseras idag av Göran Rosenberg i Expressen. När hennes Gilead
kom ut 2007 föll den som en sten mot
bokbranschens botten, och kan inte
ha sålt mycket. Men nu har det hänt
något! Robinson, denna fromma författare, är på allas läppar. Rosenberg
fångar fint upp författarskapets religiösa dimensioner:
”På litteraturen har tidvis ställts
höga förväntningar, exempelvis att
fylla tomrummet efter religionen
och besjäla världen. Detta gäller inte
minst romanen som i sin moderna
form träder fram när Gud träder tillbaka som människans manusförfattare och uppgiften blir föremål för
konkurrens. Inte så att Gud nödvändigtvis träder tillbaka i romanen, det
finns väl knappast en roman av rang
där Gud inte på ett eller annat sätt gör
sig påmind, utan Gud ingen Dostojevskij eller ens Joyce, men i romanen är
det författaren som skapar människorna och människorna som skapar
världen och i den mån världen därmed
låter sig besjälas så är det en sak mellan författaren och läsaren.”
Ska skriva julaftonstexten på
Expressen Kultur i år. Har börjat
fundera och samla material.

25/12-2015
Min jultext kom att handla om Jesus,
migrationen, kristen tro och idén om
människovärdet (ganska mycket David Bentley Hart-inspiration). Den har
redan delats mycket, och sånt är ju
viktigt. Det ger en signal till redaktionerna om att det finns ett intresse för
den typen av texter. Det har det kanske alltid gjort, men sociala medier
gör att signalen går fram på ett mycket mer direkt sätt.
Ibland tänker jag att det ”postseku
lära genombrottet” i media handlar
väldigt mycket om det här nya mediala ekosystemet. Kyrkliga läsare är engagerade och delar gärna texter med
varandra. Det gör att en ny sorts
läsare blir tydliga för redaktionerna
– ”religionens nya synlighet”, och så
vidare, tack vare Zuckerberg!

”Vi behöver
teologers och
religionsvetares
kompetens för att
tolka och förstå
samtiden”
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Om kyrkan inte
kan förstå islam
i det moderna
samhället, så kan
den inte heller
förstå sig själv

5/1-2016
Jag har ägnat julledigheten åt att läsa
några böcker om islams framväxt för
recension. Det känns nödvändigt att
börja läsa på: Ingen kommer undan
islam – i alla fall inte om man vill
hålla på med religion i dagens offentlighet. Det är islam som oroar folk,
och som förvirrar politiker och kulturskribenter som finner sig klämda
mellan olika minoriteter som de vill
värna! Dessutom handlar nyateisternas religionskritik egentligen till 80%
om islam.
Även en del kristna lockas att sälja
ut muslimerna, men förstår inte att
man då allierar sig med en sekulär
norm som lika gärna kan användas
mot dem själva. Dessutom bygger kritiken ofta på okunskap, inte bara om
islam i sig, utan även om hur religiös
tro fungerar generellt. Så egentligen
skulle man kunna säga att om kyrkan
inte kan förstå islam i det moderna
samhället, så kan den inte heller förstå sig själv. Det är här det verkligt intressanta folkbildningsprojektet finns
– både i samhället och för kyrkan.

25/4-2016
Ett litet kaos har brutit ut efter att
MP:s Yasri Khan (som är muslim)
hälsat på en kvinnlig reporter genom
att buga i stället för att ta i hand. Det
anses kränkande även om man, enligt
etikett-experten Magdalena Ribbing,
lika gärna kan se det som mer hedrande att buga för någon än att ta dennes hand.
Well, så mycket för det postsekulära Sverige! Det gäller att påminna
sig: det är en sak att det går att skriva
om ”den revolutionäre Jesus” på kultursidorna, men en annan sak att få
enhetsstats-svenskar att förstå vad det
innebär att leva i ett mångkulturellt
samhälle. En del tror att de enda valen
som finns är total konformism eller
fullständig relativism – anything goes.
Sanningen är att man såklart måste
kunna sätta gränser, men att vi också
behöver inse att det här att ”gilla olika”
inte bara handlar om att gilla olika
exotiska maträtter…
10/5-2016
Träffade en kulturskribent som varit
med några år. Han kommenterade det
nya medieklimatet: ”Förr kunde man
möjligen antyda något religiöst mot
slutet av en text, man fick liksom smyga in det. Nu kan man skriva vad som
helst!”
Det påminner om vad Sofia Lilly
Jönsson (en kulturskribent som bland
annat täcker Svenska kyrkan) sa häromdan när vi talades vid: ”Religionen
kommer stort nu.”

8/8-2016
Äntligen någon som reagerar! Andreas
Ekström (som skrivit Google-koden
och Främling. En bok om Carola)
skriver i Sydsvenskan (den sekulära
diskursens sista bastion?) om vad han
betraktar som en oroväckande tendens i samtiden: ”radikala debattörer”
– det vill säga undertecknad och andra – som tycker det är bra att religionen tar plats i offentligheten och även
deltar i politiska samtal. Ekström associerar religion med destruktivitet
och irrationalitet, så han är inte helt
peppad över denna utveckling: ”Här
gäller det att hålla emot”, som han skriver. På tiden att frågan kommer upp!
15/8-2016
Mitt kors-debatten. Orka… Ibland
tänker jag att religiösa är intressanta
för kulturdebatten eftersom vi är de
enda som fortfarande verkligen tror
på rätt och fel (men sånt bör man nog
inte säga högt). Men klart icke-uppbyggligt när vi använder vårt engagemang till såna här debacler.
John Sjögren gör det enda konstruktiva: skriver en kulturkrönika i
SvD som eller mindre är en predikan:
”Vad kristendomen berättar är att
när Gud, den allsmäktige, själv träder
in som människa i världen så manifesterar han denna allmakt, inte genom
att utöva världslig makt, utan genom
att avsäga sig den. Gud blir en tjänare, som tvättar lärjungarnas fötter.

Historien om Jesu död och uppståndelse är förvisso historien om hur
ondskan och döden besegras. Men
Jesus vinner inte denna seger genom
att besvara våld med våld. Tvärtom
låter han våldet och ondskan drabba
honom själv.
Det är genom en självutgivande akt
av absolut icke-våld och kärlek som
Gud frälser världen. Jesus tillintetgör inte ondskan på dess egna falska
premisser, han besegrar inte ondskan
med våld, utan går in i dess smärtsamma epicentrum för att där förinta den
på det enda möjliga sättet – genom att
låta den uppslukas av den gudomliga
kärleken. När den uppståndne Jesus
sedan återvänder till lärjungarna, till
dem som svikit och förnekat honom,
säger han ’Shalom’, ’Fred’. Och en ny
fredens världsordning har inrättats.”
Om postsekularitet kan delas in i
sociologi och mentalitet, så är sam
hället postsekulärt i sociologisk mening (genom den faktiska kulturella
och religiösa mångfalden) men ännu
inte i fråga om mentalitet – åtminstone inte fullt ut. Fortfarande lever ett
starkt enhets- eller konsensustänkande kvar. Men kultursidorna har förstått – medvetet eller inte – att denna
nya sociologi också måste få bäring
på hur vi tänker, talar och skriver. Här
finns, åtminstone på vissa redaktioner,
också den postsekulära mentaliteten.

Joel Halldorf
Docent och lektor i Kyrkohistoria, Teologiska högskolan
Stockholm, författare, ledarskribent i tidningen Dagen,
medarbetare på Expressen Kultur.
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Bortom
modernitetens
motsatser
Vad menas egentligen med begreppet postsekularitet? Josef
Bengtsson, som forskat i frågan,
menar att tanken på en tolkning
som är fri från tro behöver ifrågasättas, och att det sekulära perspektivet bara är ett av flera i ett
mångkulturellt samhälle.
Det fanns en tid i Europas historia när den intellektuella eliten trodde sig både kunna förstå och
organisera tillvaron med hjälp av mekanistiska
principer lånade från naturvetenskapen. Utifrån övertygelsen
att varje fenomen måste reduceras till sin minsta beståndsdel för att kunna förklaras, gjordes under Upplysningen
skarpa gränsdragningar – mellan natur och kultur, kropp
och själ, arv och miljö, tro och vetande, samt politik och
religion.
Idag tänker de flesta annorlunda. Varje försök att enkelt
separera den mänskliga tillvaron i isolerade fack ses som uttryck för modernitetens naiva övertro på dualistiska uppdelningar av komplexa fenomen. Vi inser nu att den globala
uppvärmningen är ett komplext uttryck för samspelet mellan
både natur och kultur. Vi förstår att vare sig rasbiologi eller
genusvetenskap stått opåverkade av ideologiskt grundade
antaganden om människan. Vi lär oss att den ömsesidiga på-

verkan mellan arv och miljö är så långtgående att forskarna
knappast längre betraktar distinktionen som meningsfull.
Om modernitetens ledord var rationalisering, reduktion
och individualisering, använder vetenskapen nu andra ord
för att beskriva en tillvaro präglad av alltings ömsesidiga
påverkan. Idag talar forskarna snarare i termer av nätverk,
komplexitet, emergens och interaktion, och detta oavsett
om man pratar om neurologi, kvantfysik eller ekonomi.
Omöjliga gränsdragningar
En liknande tendens är tydlig när man pratar om religion.
Här används ibland begreppet ”postsekulär” som ett samlingsnamn för de frågor som uppstår när ”religion” trotsar
gränserna för den avgränsade sfär som den tidigare an
visats. Modernitetens motsatser (dualismer) – främst de
som avser förenklade gränsdragningar mellan religion och
politik, samt mellan tro och vetande – är därför centrala
för att förstå talet om det postsekulära. Det har nämligen
visat sig vara en omöjlig uppgift att klassificera företeelser
som antingen rent religiösa eller rent politiska. I dag betraktar till exempel de flesta bedömare terrordåden i USA den
11 september 2001 som oskiljbara utryck för både religion
och politik. På samma vis menar postsekulära tänkare att
det exempelvis inte är meningsfullt att försöka klassificera
huruvida förbudet mot att utkräva ränta i många muslimska
länder är religiöst eller ekonomiskt-politisk, när de flesta
muslimer själva inte erkänner någon formell skillnad mellan
religion och politik.
Varje försök att enkelt separera och isolera det religiösa
från en vidare sekulär kultur framstår därför som uttryck för
en lite naiv och gammaldags klassificeringsiver baserad på
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en föråldrad föreställning om att all religion delar en gemensam kärna, eller essens. Försök att reglera vilka sånger som
får sjungas i vilka lokaler vid skolavslutningar, vilken typ av
hälsningsritualer som bör tillåtas i det offentliga rummet,
eller vilken typ av badkläder som får användas på offentliga
badplatser, är kvarlevor från en tid då man fortfarande trodde sig kunna identifiera något som ett rent religiöst uttryck.
Denna essentialistiska syn på religion har dock en paradoxal
historia. Under moderniteten kom religion att reduceras till
vad man ansåg vara dess underliggande och egentliga orsak.
Religion var ”ingenting annat än” de förtrycktas klagan
(Marx), psykisk sjukdom (Freud), känsla (Schleiermacher)
eller etik (Kant). I dessa tänkares efterföljd har generationer
skolats till att förpassa föreställningar om sådant som går
bortom det som kan vägas och mätas till en känslornas inre
sfär, på tryggt avstånd från en tänkt offentlig och sekulär
sfär. Denna sekulära sfär, menade man, var en arena för
strikt rationella samtal om ekonomi, politik, och juridik.
Det är här värt att påminna om att begreppen ”sekulär”

Det är omöjligt att klassificera
företeelser som antingen rent
religiösa eller rent politiska
och ”religiös” är sammanflätade med varandra. ”Sekulär”
var ursprungligen ett teologiskt begrepp, unikt för latinsk
kristendom. Begreppet avsåg en distinktion mellan två världar; å ena sidan det religiösa, andliga, eviga, heliga, och å
andra sidan det sekulära, timliga och profana. Denna berättelse strukturerade hela den medeltida kristna världen, och
än idag betecknas församlingspräster i den romerskt katolska kyrkan som sekulära, medan munkar och nunnor som
inte lever ute i den sekulära världen kallas religiösa. Men
att tillvaron skulle vara möjlig att förstå enbart utifrån ett
sekulärt perspektiv, eller att man skulle kunna rensa bort
allt religiöst från en tänkt sekulärt sfär, ter sig ur ett längre
historiskt perspektiv som fullständigt absurt.
Men för många av 1800- och 1900–talets viktigaste
tänkare förhöll det sig annorlunda. De antog att den inbrytande moderniteten med sin förnuftstro skulle innebära slutet för religionen och dess vidskepelse, allt enligt devisen: ju
mer modernitet, desto mindre religiositet. Nu blev det inte

riktigt så. Modernitetens tro på vetenskapens framsteg och
människans rationalitet har på intet sätt utrotat religionen.
Världen vibrerar fortfarande av olika religiösa uttryck och
traditioner, och även i de mest moderna av våra globala
storstäder är religion ett ofrånkomligt inslag.
Omöjlig neutralitet
En annan aspekt av det postsekulära har att göra med ett
bredare kunskapsteoretiskt skifte avseende möjligheterna
till objektiv kunskap. Genom att försöka skala bort kulturella uttryck och att fjärma sig från olika traditioner och
dess värderingar trodde man sig under moderniteten kunna
uppnå objektivitet och värdeneutralitet. I dag finns en större
medvetenhet om att varje åsikt, föreställning och ställningstagande görs utifrån vissa perspektiv och icke bevisbara
grundantaganden. Grundantaganden som oundvikligen är
kulturellt och språkligt präglade. Få tror längre på möjligheten till en neutral plats i tillvaron varifrån vi kan skåda
ut över världen. På engelska brukar denna insikt uttryckas
som att ”there is no view from nowhere”. Att bekänna sig
till en viss religiös tradition behöver ur detta perspektiv inte
ses som en belastande partiskhet, utan snarare som ett tydliggörande av den plats från vilken man skådar världen. Det
är genom denna perspektivförskjutning som föreställningen
om det sekulära som en universell rationalitet utan historia eller kulturella rötter kommit att utmanas. Följaktligen
ses inte längre det sekulära som en neutral och självklar utgångspunkt i det offentliga samtalet. Talet om det postsekulära kan här förstås som en sorts kritisk självreflektion över
den sekulära berättelsens grundantaganden. Det postsekulära skall alltså inte förstås som en antites till den sekulära
berättelsen, eller som ett triumfatoriskt betonande av religionens nya synlighet i motsats till en sekulär berättelse. Snarare avses en självinsikt om att även den förment neutrala
sekulariteten har en historia – en form av återupptäckande
av den sekulära modernitetens religiösa rötter.
En av de tänkare som har bidragit till att popularisera begreppet postsekulär är den tyske filosofen Jürgen Habermas.
Habermas har beskrivit det paradoxala i att vår samtid
präglas av både religiös fundamentalism och en sorts överdriven vetenskapstro (scientism) som menar att den vetenskapliga metoden är vår enda källa till riktig kunskap om
världen. Gemensamt för dessa båda tendenser är ansatsen
att reducera vår möjlighet till kunskap om världen till något
entydigt. I den religiösa fundamentalismens fall separeras
religion från förnuft och reduceras till ett ensidigt betonan-
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de av den religiösa texten eller uppenbarelsen. I den vetenskapliga fundamentalismens fall separeras kulturella erfarenheter och uttryck från en strikt vetenskapligt empirisk
metod som ses som den enda garanten för säker kunskap.

Världen vibrerar fortfarande
av olika religiösa uttryck och
traditioner
Istället för att förstå allt tänkande (religiöst som sekulärt)
som präglat och förmedlat av traditioner, tänker både de
religiösa och de vetenskapliga fundamentalisterna att det är
möjligt att enkelt skilja mellan natur och kultur, och mellan
religion och politik. I sin kritik av de som överbetonar den
vetenskapliga metodens förmågor menar Habermas att religiösa traditioner har en självklar plats i det postsekulära
samhället, både i kulturen och i den offentliga debatten, där
de fungerar som viktiga opinionsbildare i olika samhällsoch moralfrågor, och därigenom hindrar samhället från att
hamna i en moralisk kollaps. Habermas tydliggör att det
inte finns några vetenskapliga värderingar, utan att vi alla,
religiösa som sekulära, måste hämta våra värderingar från
traditioner vars föreställningar om vad som är gott och ont
ytterst sett inte kan bevisas. För Habermas, som själv beskriver sig som ”religiöst omusikalisk”, råder det dock inget
tvivel om vilken tradition som det västerländska samhället
står i skuld till:
Den universalism ur vilken tanken om frihet, solidaritet,
mänskliga rättigheter och demokrati är sprungen, är ett
direkt arv av judisk rättviseetik och kristen kärleksetik.
Detta arv, som är innehållsligt oförändrat, har varit föremål för fortgående tillämpningar och tolkningar. Och
än idag finns det inga andra alternativ… Allt annat är
postmodernt tjatter.1
Religiösa rötter
Ett postsekulärt synsätt ger dock inte religiösa någon självklar rätt att triumfera. Detta visar om inte annat ett historiskt studium av rötterna till västerlandets sekularisering.
En av de samtida tänkare som gjort mest för att påminna
oss om dessa rötter är den kanadensiske filosofen Charles

Taylor. I sitt monumentala verk, A Secular Age, framhåller Taylor det paradoxala i att kristenhetens egna reform
strävanden varit en bidragande faktor till samhällets sekularisering. Taylor menar att de styrandes strävanden under
1500- och 1600-talet att göra folket mer kristet (i både katolska och protestantiska länder), genom exempelvis kyrkoplikt, obligatoriska katekesförhör och förbud av vissa kulturella uttryck, kom att få motsatt effekt. En liknande bild ger
den amerikanske historikern Brad S Gregory som framhåller att reformationens betoning av ”skriften allena” innebar en separation från både den kristna idévärldens rötter
i grekisk filosofi och kyrkans egen tolkningstradition. Den
explosion av nya kyrkor och samfund som uppstod i reformationens spår ledde till en oändlig mångfald av tolkningar
kring kristendomens uttryck. För att hantera denna uppsjö
av rivaliserande sanningsanspråk och tolkningskonflikter
kom religion att förstås som något skiljt från det offentliga
livet. Istället betonades religion som en icke-rationell, inre
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känsla. På detta vis kunde olika trostraditioner samexistera
i fred. Paradoxalt nog kan alltså reformationens strävanden
att gå till rätta med den katolska kyrkans missförhållanden, och därmed försöka göra samhället mer kristet, förstås
som bidragande till dess sekularisering.2 Enligt denna historieskrivning har alltså föreställningen om en sekulär sfär
sina rötter i samma kristna idéarv som många sekularister
försöker bekämpa.
Postsekulär prövning
Vad innebär då ett postsekulärt perspektiv i praktiken? Det
kanske mest centrala rör ifrågasättandet av föreställningen
om det sekulära som den självklara, objektiva och rationella
utgångspunkten. Det går idag inte att utge sig för att tala
från en upphöjd position bortom påverkan från språk och
kultur utan att behöva redogöra för vilka trosövertygelser
som ligger till grund för ens perspektiv. Vi håller oss alla –
sekulära som religiösa – med metafysiska antaganden om
hur tillvaron är beskaffad. I strävan att få delta i det offentliga samtalet har religiösa oftast nöjt sig med att argumentera
för att deras tro skall få plats i samhället, eller att de skall
få representeras i egenskap av just religiösa. En postsekulär

strategi hade varit att istället ifrågasätta föreställningen om
att det finns en position fri från tro och påpeka att vi alla i
denna specifika mening är troende.

Få tror längre på möjligheten till
en neutral plats i tillvaron varifrån
vi kan skåda ut över världen
Den postsekulära utmaningen ligger i att blottlägga sådana och liknande antaganden.
Här finns ett digert arbete att göra för de samhällen
som vant sig vid att sätta likhetstecken mellan sekulär och
neutral. För att ta två konkreta men typiska exempel: När
den israeliske sociologen Yuval Harari i sin populära bok
Sapiens: en kort historik över mänskligheten slår fast att
det inte existerar någon gud i universum, ”utanför de berättelser som människor skapat”, bör vi genast invända:
Hur vet Harari det? Vilka empiriska fynd eller experiment har han använt för att komma fram till denna slut-
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sats?3 Att här påpeka att den vetenskapliga metoden inte
kan uttala sig om Guds existens – givet att Gud inte är ett
empiriskt objekt i universum – är en sorts postsekulärt
blottläggande av det sekuläras (o)vetenskapliga övertro.
Ett annat vardagligt exempel på hur det sekulära perspektivet framställs som den oproblematiska normen är när SVT
Rapport, inför påvens besök i Sverige, gör ett reportage om
en ung katolik i Lund. Man uppger då att denne ”strävar
att kombinera sin gudstro med ett modernt liv”.4 Här utgår
Rapport från att ett ”modernt liv” är ett sekulärt liv, och att
religion är en ”omodern” företeelse. Detta trots att fler än
åtta av tio av jordens innevånare själv-identifierar sig med
någon religiös gruppering.5 En postsekulär blick på Rapports reportage påvisar redaktionens bristande normkritik
avseende sina egna sekulära utgångspunkter.
I en bredare mening handlar det postsekulära perspektivet om att inse att den mänskliga kulturens rottrådar inte
kan huggas av för att passa en viss tidsandas förklarings
modell – med mindre än att centrala begrepp och föreställningar förtvinar till oigenkännlighet. Där moderniteten
med ett giljotinhugg separerade vad man uppfattade som
religionens vidskepelse från upplysningens rena förnuft,
lades grunden för det sekulära samhälle som vi idag skördar frukterna av. Centrala begrepp och föreställningar med
djupa rottrådar i den kristna traditionen kom att ersättas
med nya begrepp utan rötter och historia. Liv, frihet och
strävan efter lycka, blev den nya tidens slagord.6 Att dessa
ord saknade djupare mening losskopplade från en specifik
tradition var själva poängen – de skulle vara universella (här
kan tilläggas att strävan efter universalitet under moderniteten oftast inneburit ett fjärmande från kultur, språk och
kropp – kort sagt, från det som gör oss mänskliga).

Trots den postsekulära kritiken av den sekulära modernitetens orimliga gränsdragningar mellan religion och politik, är de flesta ändå eniga om att gränsdragningar i någon
form är nödvändiga. Detta då etiska och politiska gränser
är en förutsättning för att vi skall kunna leva tillsammans
i pluralistiska samhällen. Den centrala frågan blir därför
hur man på ett mer nyanserat sätt, bortom förenklade dualismer, kan finna acceptans för gemensamma värderingar
och gränsdragningar. Ur ett postsekulärt perspektiv står det
klart att dessa gränsdragningar inte enkelt kan konstrueras,
utan att varje begrepp och distinktion har historiska och
kulturella rötter som varsamt behöver blottläggas. I arbetet med att återerövra föreställningen om det gemensamma
goda gör vi därför klokt i att lyssna till Charles Taylors ord
om vikten av att söka förstå västerlandets kristna historia.
Detta då ”vårt förflutna ligger sedimenterat i samtiden, och
vi är dömda att missförstå oss själva så länge vi inte förstår
var vi kommer ifrån”.7
Om denna ansats skulle kritiseras för att vara alltför
”religiös”, eller möjligen opassande ett mångkulturellt samhälle givet sitt betonande av det specifikt kristna, bör ett
postsekulärt svar framhålla två saker. För det första, att det
är idén om ett perspektiv fritt från tro som är den föreställning som måste ifrågasättas, och för det andra, att det sekulära perspektivet endast är ett bland flera i det mångkulturella samhället.

Även den förment neutrala
sekulariteten har
en historia
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BILD: ulrik fallström

Tro som motstånd

Fördomar och kritik finns, men inte främst bland kulturlivets folk.
Där är mera av nyfikenhet och öppenhet, säger författaren Maria
Küchen i ett möte med Lars Johansson.
Under de två senaste åren
har Maria Küchen gett ut en
bok om flygning och en annan om kyrkoårets söndagar, i sig
tecken på en imponerande vingbredd.
Som författare och kritiker i Sydsvenskan samt krönikör i Dagen skriver och talar hon engagerat om tro,
kultur och samhälle. Men det har inte
alltid varit just så här. I boken Anteckningar från en frontalkrock med Gud
(2006) berättade Maria om en drama-

tisk personlig förändring som också
format hennes författande. Och i en
genomgång av svensk poesi som NOD
publicerade 2008 skriver hon att samtidsdikt och andlighet inte är fullt så
omaka som man kan tro. Hon tycker
sig se frågor, längtan, ”en slags gudsdrift och här och var skimrande ljus
av tro”. Hur ser situationen ut idag?
NOD har samtalat med Maria
Küchen om läget i ett land somliga beskriver som postsekulärt.
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Det verkar som om flera författare och kulturpersonligheter är mera
öppna med sina religiösa övertygelser
idag jämfört med för tjugo år sedan.
Skulle du hålla med om ett sådant påstående och vad tror du i så fall att
det kan bero på?
– Frågor om religion och religiositet har hamnat högre upp i det allmänna medvetandet under senare
år. Det har uppstått ett samtal kring
dem, vare sig man är troende eller

religionskritisk. För vissa av oss, och
dit kan jag räkna mig själv, fungerar
religionen som ett motstånd, en fristad från det jag uppfattar som en
överdriven rationalitet som är riskabel därför att den är trosviss. De moderna sekularisterna, som exempelvis de missionerande humanisterna,

Poeter har
ofta prövat sin
samtids myter
menar att ett lyckorike kan komma
om vi inte tror på Gud utan istället
tror på vetenskapen (som här närmast
omedvetet fungerar som en ”gudomlig” kraft). Denna upplysningsromantik, för att använda en oxymoron, har
idag fått väldigt mycket medvind. I ett
sådant läge blir det här med att vara
religiös, eller visa sympati för det religiösa, en slags fristad från den vetenskapliga trossvissheten. Och det tror
jag kan vara en känsla som jag delar
med flera idag, men det vet jag inte.
Det är bara en gissning. Jag vill samtidigt understryka att jag självklart inte
ifrågasätter vetenskapligt tänkande i
sig, att jag ser mig själv som en analytisk människa och anser att rationell
analys är ett livsviktigt verktyg.
Men det verkar ändå som att flera vågar ”komma ut”. Skulle du hålla med
om en sådan iakttagelse?
– Jag har en känsla av att det kan
vara så. Men alltid när jag bejakar
den känslan tänker jag på en sak Göran Greider sa för ungefär tio år sedan: Så snart tre personer gör samma

sak samtidigt i Sverige så betraktas
det som en våg. Han sa det just på
grund av en föregivet religiös våg som
väntade. Jag vet inte om det är en våg,
eller om det mera är tre, fyra eller fler
personer som råkat göra en sak samtidigt, det vill säga börjat tala i positiva
termer om att de har en tro eller ett intresse för tro och religion.
Var det en sådan rörelse du försökte
spegla i din översikt av senare svensk
poesi, som först publicerades i tidskriften 00-tal och sedan även i NOD
(nr 3/2008) under rubriken ”Finns
det liv skall jag ha det i mig”?
– Ja – någonting ditåt var det. Och
sedan har poeter ofta också prövat sin
samtids myter. Idag har vi en bärande
myt i vår kultur som handlar om att
den allsmäktiga, förnuftiga individen
är alltings grund, att var och en av oss
kan skapa våra liv genom att handla
rationellt. Men så enkelt är det verkligen inte. Ändå tar många denna myt
för given. Då uppstår ett motstånd
i dem som är lagda åt att göra motstånd, till exempel poeterna. Man söker en alternativ hållning som också
kan ligga närmare de religiösa förhållningssätten. Man föreställer sig att det
kanske inte är jaget, den rationella,
biologiska individen som är alltings
mått och skapare. Utan att det kan
finnas något annat, till och med på ett
metafysiskt plan.
I och med din bok Anteckningar från
en frontalkrock med Gud (2006) sker
något nytt. Du hade redan en plats i
det offentliga rummet i egenskap av
författare och kulturskribent, men så
gick du över en slags gräns och markerade en personlig tro. Vilka reaktioner fick du dels i det offentliga rummet och dels bland författarkollegor
när du tog det steget?
– Reaktionerna var överrumplande positiva. Jag hade väntat mig fler
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invändningar och mer skepsis. Det har
också dykt upp förstås, i synnerhet i
det totalt offentliga samtalet. Men då
har det ofta handlat om skeptiska reaktioner som inte byggt på mycket mer
än en negativ förförståelse av religion.
Samtidigt har jag märkt en nyfikenhet.
Folk har velat veta, sagt saker som:
”Det här verkar fantastiskt. Vad är
det som hänt, berätta?” I den nyfikenheten finns också en viss avund bland
icke-troende, en outtalad önskan i stil
med: ”Tänk om jag också kunde få
vara med om någonting liknande”. Jag
har hört formuleringar av typen: ”Jag
skulle vilja tro, men jag kan inte”.
– Det har uppstått rätt många goda
samtal och väldigt få konflikter. I den
mån jag mött negativa reaktioner har
det inte främst varit från kulturfolk,
författare eller så, utan mera bland
människor i allmänhet. Det finns ju
föreställningar om att religiösa inte
är lika rationella som andra, inte tänker förnuftigt utan vidskepligt. Det är
till och med en omhuldad föreställning att troende människor är mindre intelligenta, och man vet inte om
man skall skratta eller gråta åt sådant. Då handlar det bara om att andras fördomar presenteras som om de
angick mig, vilket de ju faktiskt inte

Öppenheten är
numera större än
motsatsen
gör. Om någon sitter och inbillar sig
saker om religiösa människor, så är
det inte mitt problem, även om personerna ifråga presenterar det för mig
som mitt problem, vilket jag förväntas
motbevisa.

– Att utsättas för rasism är en helt
annan och mycket värre sak. Det kan
hända på bussen, bara för att du ser ut
på ett visst sätt. Samtidigt finns beröringspunkter. Även den som drabbas
av rasism utsätts för andra människors totalt påhittade föreställningar
om vem man är. Man förväntas dessutom bry sig om saken.
– Sedan jag markerat en personlig tro var det första gången jag kände
att jag kunde befinna mig i ett B-läge i
förhållande till min kultur. Att jag var
”den där andre” som alla visste vem
det var, och hur den personen fungerar. När folk pratar om muslimer
idag är det ju hjärtskärande många
som aldrig träffat en muslim, men
som ändå vet precis hur alla muslimer i hela världen är. Och möter man
en muslim som inte stämmer in i bilden, så är den personen ingen riktig
muslim därför att han inte lever upp
till fördomarna. Liknande saker kan
även en kristen råka ut för. Men det
har, som sagt, inte främst varit från
kulturlivets människor. Reaktionerna har varit övervägande nyfikna och
respektfulla. Och det förvånade mig.
Jag kanske ställer en omöjlig fråga,
men har du intryck av att dina texter bedömts annorlunda efter den här
övergången. Märker du någon skillnad i hur man möter och recenserar
dig?
– Vid det här laget har de flesta
vant sig. Och jag tror inte att det är
något många tänker på. Det är några år sedan jag började beteckna mig
själv som troende kristen, så det är
ingen överraskning längre. Men det är
klart att jag ibland, med betoning på
ibland, mött ett slags väldigt välvillig hållning som utgår från att allt jag
skriver numera, på något sätt, handlar
om kristen tro. Att jag hela tiden skriver primärt, eller enbart, i egenskap
av kristen. Som att en sådan människa
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inte också är en hel massa andra saker. Men det har inte varit överhängande. I vissa recensioner har det ibland konstaterats, med viss förvåning,
och så är hon ju kristen också. Och
det är ju sant…

Sedan jag
markerat en
personlig tro
var det första
gången jag
kände att jag
kunde befinna
mig i ett B-läge
i förhållande
till min kultur
Beror det också på vad du skriver
om? Den senaste boken om flygning
är kanske inte lika laddad?
– Så kan det vara. När det gäller
Att flyga så har nästan ingen lagt någon vikt vid tro. En person som skrev
en oerhört positiv och väl underbyggd
recension är själv uttalad sekularist
och ateist. Han konstaterade helt sakligt, utan förvåning, att inte ens han
provocerades av de andliga drag som
finns i somliga delar av boken, exempelvis avsnittet om flyg och mystik.
Han verkade känna att förhållningssättet är helt rimligt. Sådana attityder
är vanligare än fördomarna, och de
senare har jag som sagt framför allt
mött utanför kulturlivet.

Om vi anknyter till begrepp som det
postsekulära – vad betyder det för
tolkningen av din egen situation? Är
begreppet användbart? Skulle du se
dig själv under en sådan rubrik?
– Ja, jag tror att det är användbart
och kan se mig själv under den rubriken. Och det har inte bara med mig
att göra utan en allmän tidsanda. I det
postsekulära ingår i så fall också fler
konfrontationer än tidigare kring tro
och religion. Såväl kristna som muslimska immigranter, som har en vana
och en tydlighet vid att öppet identifiera sig med sin tro och signalera det till
resten av världen, utmanar den i Sverige invanda hållningen att troende är
oförnuftiga och lite mindre vetande.
Den har legat latent ganska länge men
inte haft några språkliga kanaler förrän humanisterna fångade upp föreställningarna och började driva dem.
– Konfrontationer kring dessa frågor är intressanta och utvecklande,
och en följd av att religion tar en annan plats i det allmänna medvetandet än förut, vilket är på både gott och
ont. Jag är sekularist i den meningen
att jag anser att statsfunktioner bör
vara sekulära, att lagstiftningen bygger på lika för alla, oavsett religion,
att man i skolans biologi ska lära sig
saker som stämmer med forskningsrön. En sådan syn liknar den franska
hållningen, och skyddar faktiskt troende från att underkastas det ena trossystemet eller det andra. Varje troende
och rörelse kan odla sina övertygelser och praktiker inom somliga delar
av samhället samtidigt som det finns
en gemensam sfär där en sekulär hållning gäller, oavsett tro. Det är en god
och demokratisk ordning. Den hjälper
muslimer att förbli muslimer, kristna att förbli kristna, öppet och utan
tryck. Det är detta som ryms inom religionsfriheten, att ingen kan tvinga
någon annan att inte vara religiös eller
vara religiös på ett särskilt sätt.
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När jag hörde dig och författarna
Kristian Lundberg och Göran Greider samtala om tro och solidaritet i en
fullsatt sal på årets bokmässa påmindes jag om mässan år 2000 som hade
Bibeln som tema. Då var religion förstås en självklar del av mässan. Men
sedan dess har tro och religion fortsatt att, på ett ganska naturligt sätt,
ta plats i det offentliga rum som bokmässan är. Här tycker jag mig se en
viss förändring, att det man inte riktigt kunde tala om tidigare numera är
helt OK. Skulle du hålla med mig här?
– Ja, det gör jag nog. Jag har inga
starka erfarenheter av hur det var tidigare eftersom jag inte blev aktivt
troende förrän 2003. Så jag vet inte
hur det var på 1980- och 1990-talen.
Men det du beskriver är en erfarenhet som jag också har, att öppenheten
numera är större än motsatsen. Och
ibland sker positiva konfrontationer,
vilket är naturligt. För religionen måste diskuteras, eftersom den, likt andra starka krafter i det mänskliga är
tveeggad. Det går inte att låtsas som
om religion bara är av godo. Den kan
också ha starkt negativa effekter, precis som forskning och vetenskap, våra
känsloliv och allt annat viktigt i det
mänskliga livet. Man behöver vara
vaksam över dessa saker och diskutera
med varandra, inte låtsas som om det
är på andra sätt. Och de flesta samtal är egentligen fruktbara, utom när
de blockeras av på förhand givna fördomar.

Lars Johansson

Leva i ett delat landskap
– med vilja att förstå
Den uppmärksammade boken Är svensken människa? kom nyligen
ut i uppdaterad utgåva, med ett nyskrivet kapitel om religion. Är
detta ett tidstecken? Pekka Mellergård har frågat Lars Trägårdh,
en av författarna.
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Håller du med dem som menar att
vi lever vi i en postsekulär tid?
– I en viss mening är det uppenbar
ligen så. Det finns en allt tydligare
synlig närvaro av människor som är
religiösa, alltifrån mindfulness, invandrare med olika religiös bakgrund
till framväxten av radikala rörelser
som IS.
– Men samtidigt vill jag höja en
varningsflagg för talet om postsekularitet eller ”religionens återkomst”.
När man tittar på samlade statistiska
data (från exempelvis World Value
Survey eller PEW) är det uppenbart
att tendensen i till exempel USA – som
oftast framförs som exempel på ett
modernt samhälle där man är mer
religiösa än Europa – ändå är att det

BILD: Sofia Runarsdotter

Lars Trägårdh är professor i historia, på ErstaSköndals högskola, med
särskilt intresse för frågor om civilsamhället. Han har återvänt till Sverige
efter att i flera decennier ha varit verksam i USA och blivit en allt oftare
hörd röst i samhällsdebatten. För en
större allmänhet är han kanske mest
känd som författare till den uppmärksammade boken Är svensken männi
ska? som vände upp och ner på bilden
genom att betona de starka individualistiska, snarare än kollektivistiska
dragen i svenskheten. Boken har nyligen utkommit i en ny upplaga, med ett
helt nytt kapitel som tar upp luther
domen och frikyrkans betydelse för
utvecklingen av det svenska samhällskontraktet.
När vi lyckas hitta en gemensam
tid att mötas befinner sig Lars i Philadelphia för att för SVT:s räkning kommentera det amerikanska presidentvalet. Själv sitter jag på en bergstopp
i den filippinska staden Bagiuo. Att
uppkopplingen måste ske via Skype
visade sig inte vara något hinder för
ett intressant samtal.

Det vore absurt
om vi inte börjar
ta religionen på
större allvar
blir en allt större grupp av människor
som ser sig som ateister eller icke-religiösa. I det perspektivet måste man
förstå att den gamla sekulariserings
teorin inte är helt död. Det är parallella processer som pågår.
– Jag är alltså inte beredd att säga
att vi nu definitivt lever i en postsekulär värld där det självklart kommer att
finnas mer religion.
Det låter nästan som om du beskriven en sorts dialektiskt process, där
vi nu håller på att rätta till något som
varit orimligt skevt, men där religionens plats ändå kommer att vara mer
undanskymd än en del entusiaster för
dess återkomst hoppas på?
– Ja, det kanske man kan säga. Det
är definitivt angeläget att åstadkomma en mycket mer öppen hållning till
att religion spelar en väldigt viktig roll
för många människor, även i ett land
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som Sverige. Och jag tror att du har
rätt i det du skrev för Framtidskommissionen, att någon sorts vändning
har ägt rum. Det är en ojämn och
relativt långsam process. Men det
vore helt absurt om vi inte börjar ta
religionen på ett större allvar än vad
som varit fallet i Sverige.
– Detta kopplar ju också till begreppet ”tolerans”. Den svenska tole
ransen är väldigt villkorad, och har
inte inkluderat religiösa övertygelser,
eller kulturella praktiker som är kopplade till sådana övertygelser.
– Inom det svenska samhällskontraktet har vi ett potentiellt stort problem att hantera grupper som är ganska betydande i samhället, men som
har en annan praktik och en annan
värderingsstruktur. Och jag menar att
den här intoleransen emanerar antingen från en explicit form av kristendom
(kopplad till det protestantiska arvet)
eller från en sekulariserad form av
lutherdom.
Om du jämför med dina amerikanska
erfarenheter (från i första hand akademiska/intellektuella kretsar), hur
skiljer sig Sverige och USA vad gäller
förståelsen för religiösa perspektiv?
– Det offentliga samtalet ligger på
en helt annan nivå i USA. Där är man
bekant och bekväm med religion på
ett sätt som markant skiljer sig från
Sverige. De flesta forskare, akademiker och intellektuella är bekväma med
att religion är viktigt, att den inte håller på att försvinna i brådrasket och
att det religiösa perspektivet innehåller många positiva aspekter.
Man kan ha olika synpunkter och
tolkningar, man kan inta olika positioner, men när någon talar om att
religionen är viktig för samhällets
överlevnad är det ingen som tycker att
det är något udda. Snarare inbjuder
man till ett fortsatt samtal om vad det
i så fall konkret innebär.

Det är en ganska vanlig uppfattning
att det religiösa USA är ”det efterblivna USA”, medan den mer välutbildade och ”avancerade” delen av den
amerikanska befolkningen, längs östoch västkusten, är lika sekulariserad
som den svenska. Håller du med om
det?
– Nej. Den amerikanska eliten, eller
vad man vill kalla den, är inte lika sekulariserad. På ett ytligt och formellt
sätt kanske mönstren liknar de svenska. Men skrapar du på denna yta upptäcker du att det finns en helt annan
slags förståelse och närhet, och att det
är väldigt sällan som de via familj eller
vänner inte har någon koppling till
kyrka/religion.
I Sverige är det många fler som,
liksom jag själv, helt saknar någon
form av koppling till personlig religiositet. Och i den mån det finns personligt troende i omgivningen väljer dessa
ofta att hålla det hyfsat privat. I Sverige har vi färre och sämre förutsättningar för personliga bryggor, vilket
är en stor skillnad jämfört med USA.
Den svenska privata religiositeten
tycks ofta ha en skamfaktor – tron
blir lite som en stomipåse man helst
döljer. Känner du igen det från USA?
– Nej, inte alls. Det är snarare
tvärtom: Skamkänslan hittar du hos
de sekulära. Föreställningen i USA –
även bland mina sekulära och icketroende vänner – är snarast att människor med en tro är något högre
stående varelser.
Det har delvis att göra med individualism kontra gemenskap. Det är
något suspekt med människor som
inte är en del av gemenskap, där den
religiösa gemenskapen är en viktig
variant. I USA uppfattas människor
som är alltför individualistiska som
alltför ensamma. Och därigenom
udda. Det är såna som kan börja
skjuta barn i skolan!

Vad ska man då säga om uttrycket
”postsekulär kompetens”? Har det
någon relevans, utifrån den där varningsflaggan du nyss höjde?
– För mig är det ett lite nytt begrepp, men det intresserar mig.
Liksom många svenskar är jag själv
i så hög grad sekulariserad att jag aldrig skulle komma på tanken att definiera mig själv som en ateist! Därför

I Sverige är det
många fler som helt
saknar någon form av
koppling till personlig
religiositet
att det skulle jag uppfatta som ett
alltför engagerat förhållningssätt till
religion och antyda att jag nån gång
i mitt liv haft en tanke på att det exempelvis skulle finnas en Gud. Är du
verkligen i grunden sekulariserad, då
dyker de där frågorna inte ens upp.
Och i en sån position är man verkligen
inkompetent i relation till religion!
Och den inkompetensen tror jag är
ganska utspridd i Sverige.
– Jag inser numera, som ett empiriskt faktum, att vi lever i en värld
som är mer komplex än vad sekulariseringsteorin förmår omfatta. Därför
har jag själv under de senaste åren försökt att bättra på min egen kompetens
för att kunna föra ett vettigt samtal
med sådana som dig och andra. Jag
har också försökt att medverka till att
skapa en bättre plattform för en sådan
postsekulär kompetens.
Har den ambitionen något att göra
med att du och din medförfattare
Henrik Berggren lade till ett helt nytt
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kapitel om kristendomens betydelse
för utvecklingen av det svenska samhällskontraktet, i den nya upplagan
av Är svensken människa?
– Absolut. När den första upplagan
kom ut kände jag att vi hade gjort en
miss genom att helt utlämna lutherdomen och frikyrkans betydelse för att
förstå det svenska samhället. Sen blev
jag chockad över att ingen recensent
eller annan poängterade denna miss,
trots att det skrivits väldigt mycket
om boken.
– Nu fick vi en andra chans, och
lyckas då på något sätt lägga oss i
framkanten, genom att ha ett kapitel
där vi försöker öka vår egen och andras postsekulära kompetens
Har ni fått några reaktioner på det
nya kapitlet i nya upplagan?
– Det har varit relativt sparsamt,
och selektivt. Den sekulära kultureliten tycks ha noterat det, och på ett
ganska ytligt plan hållit med om att
det nog är lite viktigt att tänka på
detta. Men det har inte lett till någon
fördjupad diskussion.
– Från den troende sidan har det
kommit fler reaktioner – både från frikyrkligt håll och från Svenska kyrkan.
Man har nog uppfattat det som ett
uppfriskande tecken på öppenhet,
där det tidigare bara handlat om ett
ointresse, eller i värsta fall ett förakt.
– Samtidigt blir jag ganska besviken på attityden från exempelvis
Svenska kyrkans håll. Jag blev till exempel nyligen inbjuden till ett planeringssamtal inför lanseringen av Lutheråret. Vad som slog mig var att man
då i första hand tycks se sig själva som
en kommersiell aktör på en marknad
där uppgiften är att försöka skapa en
arena på Bokmässan för någon slags
allmän diskussion. Man tycks skygga
tillbaka från att man själva är ett religiöst samfund, med (får man hoppas)
egna synpunkter på saker och ting.

– Jag uppfattar faktiskt detta som
ett återkommande tema vad gäller
Svenska kyrkan. Bristen på framförande av egna perspektiv gör att deras
bidrag till postsekulär kompetens blir
oerhört passiv. Det i sig är ganska deprimerande. Det är också ett exempel
på att vi fortsätter att i grund och botten se frågor om religion som en privat
angelägenhet, så som det har varit så
väldigt länge i det här landet.
Ska jag tolka dig så att du egentligen
inte ser några tecken på en ökad medvetenhet om behov av postsekulär
kompetens?
– Ja, tyvärr. Jag är inte övertygad
om att det har hänt så mycket. Jag är
lite osäker på i vilken mån vi är på
väg mot mer kompetens, eller om vi
kanske har varit på väg i en sån riktning, men nu ser en slags återgång, en
motreaktion som nog snarast leder till
minskad kompetens. Det är bland annat kopplat till flyktingkrisen och dess
religiösa övertoner, som många upplever störande och som tycks bekräfta
fördomar.
– Vi är möjligtvis i början på en
process att bygga en bredare post
sekulär kompetens för att skapa ett
mer sofistikerat samtal i de här frågorna. Men det är oklart om vi når fram
till detta. Jag tycker det ska bli intressant att ta del av andras röster om detta, i det NOD-nummer ni jobbar med.
– En rörelse mot en verklig post
sekulär kompetens måste innefatta
att vi i högre grad lyckas föra in de
privata samtalen i det offentliga rummet. En sådan legitimering får en massa konsekvenser; exempelvis behov av
ett mer respektfullt förhållningssätt
till tron och dess praktiker.
– Den tyske filosofen Hans-George
Gadamer brukar tala om att tolerans som bara handlar om att man
lever i parallella världar enligt principen ”live and let live” är något helt

Bristen på framförande av egna perspektiv
gör att Svenska kyrkans bidrag till postsekulär
kompetens blir oerhört passiv

annorlunda än det han kallar ”en
sammansmältning av horisonter”.
I det senare fallet börjar man föra
samtal där man efterhand skapar en
gemensam, vidgad förståelsehorisont.
Det innebär i sin tur att man börjar leva i ett delat landskap, där man
visserligen kan ha olika synpunkter,
men där man har förmågan att föra
ett samtal som är respektfullt och
som också handlar om en gemensam
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förståelse, byggd på respekt och en
vilja att förstå.
– En sådan sammansmältning av
horisonterna vore önskvärd, och skulle vara bra både för samhällsklimatet
och samhällskontraktet, tror jag.

Pekka Mellergård

Yttre tryck och inre röst
Vad kan egna erfarenheter betyda
i mötet med yttre förväntningar
och fördomar? Marie Demker
berättar om en personlig resa,
om trons betydelse för tolkningen
av världen ur flera olika synvinklar
och om kompetensen att förstå
dagens nya värdekonflikter.
När jag fyllde 27 år fick jag ett litet guldkors
i födelsedagspresent. Det var samma höst som jag
påbörjade forskarutbildningen i statsvetenskap.
Och samma vår som min son hade fötts. Under de första
åren bar jag mitt kors lite diskret under jumpern, men under
senare år har jag inte tänkt på om det syns eller ej. Ingen har
någonsin haft någon synpunkt på att det syns, vare sig i TV
eller under föreläsningar. Under alla dessa år har jag bara
tagit det av mig en handfull gånger, de gånger jag minns är
när jag gifte mig (skulle ha ett annat smycke runt halsen),
när jag genomgick en datortomografi och när jag röntgade
en käke. I de sistnämnda fallen var jag tvungen att lämna
dem utanför undersökningsrummet vilket
faktiskt gjorde mig lite ängslig; det är ju så
litet, tänk om det försvann! För mig är korset en symbol för min tillhörighet till den
kristna kyrkan och min relation till Jesus
Kristus, på samma sätt som min vigselring
symboliserar mina band till min make.
Att vara kristen och forskare, går det?
Jag har då och då fått frågan och alltid
reagerat lika förbluffat. Ja, naturligtvis
går det, varför skulle det inte göra det?
Tillsammans med min pappa såg jag för
många år sedan ett TV-program från Sveriges Televisions
vetenskapsredaktion som behandlade ämnet. En räcka
medelålders professorer lade pannan i djupa veck och diskuterade hur svårt det var att förena tro och vetande. Pappa

och jag tittade på varandra: han sa ”jag har aldrig förstått
det där problemet” och jag nickade. Pappa en självlärd
marin
tekniker och motorspecialist – hans intuition i att
identifiera fel och konstruera lösningar var enastående – och
jag var då långsamt på väg mot en professorsanställning i
statsvetenskap. Båda visste vi att var sak har sin tid och att
Gud inte har varit dummare än att han gett oss ett intellekt
att använda. Ingen av oss skulle komma på idén att predika
evangelium som om vi hanterade motorhaverier eller analysera opinionsdata i enlighet med Paulus.
En födelse i rörelsen
Jag föddes in i rörelsen kan man säga. Så gott som hela
min närmare släkt tillhörde eller kom att tillhöra Örebromissionen, ett baptistiskt samfund som idag återfinns i
Evangeliska Frikyrkan. Men min glädje över guldkorset på
27-årsdagen var inte frukten av en långsam integrering eller
anpassning till en kristen familj och omgivning. Tvärtom
gjorde jag uppror mot nästan allt jag växte upp med, men
jag tappade aldrig bort min Gudstro. För mig var min tro
en relation och den behövde inte förpackas i kollektiva riter
eller traditioner. Och det var nog snarast den styrkan som
guldkorset kom att symbolisera; min tro är min och Gud har
aldrig lämnat mig trots min envisa kamp med honom och
med de människor som tagit sig rätten att företräda honom.
Ungefär som när Jakob begär att Gud skall välsigna honom
efter det att han kämpat med Gud vid Jabboks vad, en kamp där Gud till slut slår
Jakobs höft ur led så att Jakob haltar därifrån – skadad men välsignad. Jakob hade
”kämpat med Gud och med människor
och vunnit seger.”
Under 1970- och 1980-talen stod inte
religion eller ens existentiella frågor som
sådana särskilt högt i kurs i det offentliga
samtalet. Som uttalade kristna och troende blev jag och mina trosfränder ofta
förlöjligade, både som personer och i mer
kollektiv form. Men hån och motstånd kom också inifrån
rörelsen, sektkänslan låg strax under ytan och bestraffade
för den som inte betedde sig och uppförde sig som förväntat. I den mangeln mellan yttre och inre press blev istället

Gud har inte har
varit dummare än
att han gett oss
ett intellekt att
använda

22 • Nod 2-3 2016

23 • Nod 2-3 2016

min egen förvärvade bibelkunskap, min obotliga kunskapstörst och tillitsfulla Gudstro en styrka. Jag sökte en egen väg
framåt och hade trots allt en ängel på axeln mer eller mindre
hela tiden. När jag efter ett osedvanligt grovt misslyckande
sa till Gud att eftersom du faktiskt inte verkar vilja överge
mig oavsett vad jag gör – så okej då, jag är
med dig från och med nu. Jag hade kommit till mitt eget Getsemane. Jag tror en
sådan egen inre omvändelse – långsam
eller snabb – är nödvändig för att kunna
balansera mellan trycket från samhället
och den inre rösten från Gud.

moral, även om detta förstås är avgörande frågor utifrån ett
mänskliga rättigheter-perspektiv. Men en religiös erfarenhet skapar ofta en större öppenhet för dilemman, världen är
inte enkel och tolkningsbar utifrån en enda position. Som
troende är detta något jag lever med varje dag. Kanske är
den medvetenheten om världens essen
tiella komplexitet, och det som kallas
inkommensurabilitet, en av de viktigaste
kunskapsgrunderna en troende människa
för med sig in i forskning och utbildning.
Även om det fanns en tid när den religiösa kompetensen inte var så efterfrågad
av andra så var bildningen och kunskapen
jag fått från den religiösa världen oerhört
värdefull för mig. Jag brukar säga att utan
den dåvarande pastorns bibelcentrerade
predikningar på 1970-talet hade jag inte
blivit den forskare jag är. Insikten om ordets betydelse, om
tolkningars karaktär, om myter, metaforer och berättelser
genomsyrar min uppväxt. Att i min akademiska roll överföra det på en vetenskapsteoretisk hållning som närmast kan
beskrivas som socialkonstruktivistisk, diskursorienterad
och hermeneutisk var inte svårt. Den historiska kunskapen
kring kyrkan var också oerhört väsentlig i de akademiska
diskussionerna kring exempelvis ideologisk förändring,
folkrörelsernas betydelse och relationen mellan medborgare och stat. Härvidlag var den äldre generationen min
bundsförvant. Min handledare under doktorandtiden (född
1928) intog själv en närmast ateistisk position, men genom
sin långa samhällsvetenskapliga skolning i marxistisk samhällsteori förstod han religionens politiska betydelse. Mina
egna generationskamrater var ofta betydligt mindre insatta
– både i Marx samhällsteorier och religionens betydelse –
och förblev ofta likgiltiga eller negativa till analyser av religion och politik. Idag tror jag inte att någon skulle förneka
den avgörande betydelse för politisk utveckling som religiösa föreställningar och traditioner har. Ofta var argumentet
för ointresset att religionen uppfattades som en kvarleva,
irrelevant eller störande, för ett framåtskridande som skedde på rationell och sekulär grund.

En religiös
erfarenhet skapar
ofta en större
öppenhet för
dilemman

En lång resa
Min väg till forskar- och lärarrollen var
lång. Akademin förstod jag mig inte på
förrän en bra bit in på grundutbildningen,
än mindre hade jag någon uppfattning om vad en forskarutbildning innebar. Men redan när jag påbörjade studier
vid Journalisthögskolan i Göteborg var det tydligt att den
religiösa bildningen inte var något perspektiv som uppfattades tillföra något. Tvärtom uppfattades en troende människa som lite av ett problem. Även som forskare inom olika
samhällsvetenskapliga fält har jag ibland mött ett påtagligt ointresse för – och ibland även motvilja mot – religion
som samhällsfenomen. Under lång tid fick jag också utgöra
kollektivets religiösa frågelåda – om jag inte kunde lösa teodicéproblemet eller förklara hur Gud skulle hantera dem
som inte var födda när Jesus dog så var det inte mycket bevänt vare sig med mig eller med kristen tro. När jag satt upp
ett vykort jag fått från en av mina doktorander med dåvarande påven Johannes Paulus II i mitt arbetsrum frågade ett
par journalister, som intervjuade mig i ett helt annat ämne,
om jag var katolik. Nej, svarade jag sanningsenligt, men jag
tycker att påven är en intressant person och en central internationell auktoritet. Och reaktionen kom direkt – han vill ju
förbjuda abort. Varvid jag frågade om det var någon av dem
som tyckte det fanns något grundläggande bra med aborter. Svaret blev lite mumlande. Påvens roll som religiös ledare är ju så mycket bredare än hans synpunkter på sexual
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En ny situation
Jag minns att jag för femton år sedan funderade på att dra
samman en liten grupp kristna akademiker för gemensamma samtal, och där någonstans insåg jag att det skett en
förändring. Ett antal år tidigare hade jag dels inte haft några
kristna kolleger som jag kände till, dels
aldrig trott att vi skulle kunna uppträda
gemensamt som akademiker. När jag
1998 gav ut en bok om religion och politik
– en analys av kristdemokratiska partier
och deras relation till Europasamarbetet
– var det aningen för tidigt. Först efter
det fruktansvärda terrordådet mot USA
2001 blev frågan om religion och politik
riktigt ”trendig” i svensk debatt. Men då
förstås frågorna om ”deras” religion, inte
om ”vår”.
Men frågan hade ju utanför Sverige varit relevant länge.
År 1988 gav Kent Greenawalt ut boken Religious convictions and political choice. Greenawalt var professor vid
Columbia University och kan väl närmast beskrivas som
politisk rättsfilosof. Boken recenserades 1989 i Columbia
Law Review av kollegan från Georgetown University, Mark
Tushnet, som i sin kritik av boken skrev de intressanta raderna:
”As far as I can tell, I am a jew down to the ground, and
I cannot imagine a political decision that I could make with
out reference, at some level of my being, to my Jewishness.”
Tushnet fortsätter recensionen med att ifrågasätta Greenwalts fråga, hävdandes att det är fullständigt självklart att
den amerikanska befolkningen använder sin religiösa tillhörighet för att fatta beslut om allt ifrån vilka politiska förslag
de skall stödja till vilka moraliska ståndpunkter de bör inta
i politiken. Det amerikanska samhället med sin nedärvda
religiositet, och där religionen har en självklart hemortsrätt
i de politiska institutionerna, har aldrig tappat intresset för
religion och politik, eller för akademi och religion för den
delen. Men i ett USA där ateister och agnostiker blir fler
skärps också motsättningarna kring religionens betydelse i
politiken.

I Sverige hade många samhällsvetare räknat bort religionens politiska betydelse, men diskussionen vitaliseras
sedan en tid istället av förändrade värdekonflikter i vårt
eget samhälle. Som uppvuxen i en troende miljö med religiösa traditioner har jag andra referensramar när patriarkala familjekulturer med religiösa övertoner diskuteras, jag har också en annan
förståelse för religionens uttryck och exponering i samhället. Min förståelse för
dilemman mellan tradition, rationalitet
och det transcendenta i ett samhälle har
utvecklats mot bakgrund av egna erfarenheter. Formuleringen av forskningsproblem, upplevelsen av trängande frågor och
uppfattningen av samhällsutvecklingens
konsekvenser påverkas onekligen av min
egen tro och min egen kunskap om att tro.
Eftersom jag också är uppvuxen i en slags utanförskapskultur där relationen till staten inte var särskilt förtroendefull, men där tilliten till det egna kollektivet var desto större
och där andra värden än ekonomi, materiell standard och
karriär stod högt så har jag nog lättare än andra att förstå
de nya värdekonflikterna i vårt samhälle. Och med en kunskap om religiösa urkunder, och om språk och tradition ur
ett religiöst perspektiv, har jag med mig ett tolkningsredskap som ofta saknas i vår tid. För en tidigare generation
var psalmverser, katekesläsning och bibeltexter en självklar
referensram i såväl populärkultur som akademin. Så är det
inte längre. Med ett ben i det sekulära och ett ben i min
kristna tro blir jag både en reflekterad medborgare och en
ifrågasättande akademiker.

Bildningen och
kunskapen jag fått
från den religiösa
världen har varit
oerhört värdefull

Marie Demker
Professor i statsvetenskap. Prodekan
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
Göteborgs universitet
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Varifrån kommer musiken?

BILD: Mattias Alm
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Vad händer om man
vågar gå nära, också
ställa de stora frågorna
om livet, döden och
Gud i den svenska
offentligheten? Lars
Johansson har sam
talat med den populäre programledaren
och poddprataren
Eric Schüldt.
som radioproducent
och programledare är Eric
Schüldt flerfaldigt prisbe
lönad och hyllad, en person som vågar
spränga gränser. Han spelar allt från
medeltida hymner över klassiska kompositioner till den allra senaste musiken i gränslandet mellan konstmusik
och pop. Och musiken blandas med
djupt personliga reflektioner om poesi,
konst, filosofi och religion. Eric säger
sig vilja berätta om det som berör och
väcker vårt inre till liv, och han gör
det för närvarande på söndagar i programmet ”Text och musik med Eric
Schüldt” i P2. Och i podcasten ”60
minuter” på Expressen har han i intervjuer med olika kulturpersonlig
heter vågat ställa närgångna frågor
som också har med tro att göra. Podden har fått teologen Patrik Hagman

att twittra om ett postsekulärt genombrott i den svenska offentligheten, att
det sekulära inte längre är det givna.
NOD har talat med Eric Schüldt om
saken.
I podden ”60 minuter” på Expressen går du ibland rakt in i religionens
värld. Och i dina musikprogram finns
också den dimensionen med. När
började den rörelsen i ditt liv?
– Jag började göra renodlade
musikprogram på Sveriges Radio för
tio år sedan. Och efter att några månader ha intervjuat musiker om hur
det känns att göra musik, komponera, dirigera, sjunga och turnera insåg jag att de där frågorna inte riktigt
går att prata om. Jag fick också samma svar varje gång. Då började jag gå
utanför den givna mallen, ställa helt
andra typer av frågor som handlar om
livet och världen, ungefär som Ingmar
Bergmans fråga i sommarpratet:
”Varifrån kommer musiken?”. Och
plötsligt fick jag annorlunda svar.
Programmen fick ett helt annat djup
och blev dessutom väldigt mycket
bättre. Jag insåg att folk vill prata
om sådana här saker, men att det
samtidigt kanske inte finns så mycket
utrymme för dem. Man kan säga att
jag fann ett slags nisch. Men också att
det är ett sätt att komma människor
nära. Jag tror inte det går om man inte
själv är väldigt personlig som reporter.
– Jag har ju tänkt på de här frågorna hela livet, men jag visste inte att
de skulle funka så bra som de gjorde.
Metoden från musikprogrammen har
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jag egentligen tagit med till podden
”60 minuter” som jag gör för Expressen kultur, och där jag samtalat med
många av de stora kulturkändisarna.
Ställer man frågor om livet och världen, vad som finns bortom och inuti,
då händer någonting.
– Jag leker ibland genom att använda kristet språkbruk. Vissa blir glada
därför att de inte pratat om de här sakerna på länge, medan andra blir lite
provocerade, och då händer det också
någonting spännande och nytt. Om
man nämner Gud hamnar man nästan
alltid på spår som blir intressanta.
Tystnad och språkförlust
Vad har du fått för reaktioner på att
du vågat ställa frågor som, åtminstone i Sverige, ofta bedöms vara alltför
privata att prata om i det offentliga
rummet?
– Reaktionerna har varit väldigt
spridda. Från början kände jag att kollegor och chefer var ganska oförstående. Så är de nog fortfarande – skratt …
– även om det finns undantag. Jag anar
att de inte riktigt förstår. Och mina
vänner tror jag inte heller riktigt förstår. Jag har funderat ganska mycket

Om man nämner
Gud hamnar man
nästan alltid på spår
som blir intressanta

på varför någon av dem aldrig undrat
och sagt ”så många kristna frågor du
ställer?” Men det är nästan ingen som
pratar om saken, trots att det är ganska tydligt i programmen. Det förblir
ett slags outtalad hemlighet.
– Rent professionellt känner jag
ofta att jag befunnit mig på gränsen
för vad som är möjligt. I allt jag gör
finns en balansgång. Men det roliga
är att jag fått en kristen publik, och
de är så himla aktiva. De är en del av
Sverige som jag inte riktigt kände till,
en stor grupp som inte syns så mycket i de vanliga medierna, men som jag
fått inblick i och kontakt med. Många
av dem som började som lyssnarkontakter har också blivit vänner och kollegor. Så det är en förändring i mitt liv
också rent professionellt, att jag har
den ena foten i kyrkornas värld och
numera gör många insatser där.
Hur tolkar du tystnaden? Handlar
det om genans, tafatthet, eller vilka
ord skulle du vilja använda för att
beskriva?
– Om jag kommer med ett kort
svar så blir det lite tillyxat. Bland de
människor jag rör mig, i kultur och
media, är det inte så många som är
uttalat kristna. När jag började jobba
för sådär en 13 år sedan var 40- och
50-talisterna väldig tongivande. De
hade ofta en politisk idé om att det
där med religion verkligen inte är rätt
väg att gå, att det är lite förföriskt och
snarare fördummande.
Lite opium för folket…?
– Ja, ungefär. Media har varit
väldigt dominerade av 68-generationen och de kulturradikala. Men de
är på väg bort nu. De som är födda
på 60-talet och framåt tillhör nog
mera en ironisk generation som tycker att det religiösa är lite världsfrånvänt och pretentiöst. Och så ser de
väl på allt jag gjort. Det är nog ingen
skillnad om jag läser poesi eller pratar om evangelierna i mina program.

Men i min generation – jag är född
1979 – är det verkligen ingen som tar
illa upp eller blir upprörd. Däremot är
kunskapen om vad religion, och kanske framför allt vad kristendomen är,
helt borta. Man lever mycket på gamla schablonbilder. Antingen är man
med i Livets Ord eller en jättekonservativ rörelse bland präster, ungefär
som Ingmar Bergmans pappa, eller så
är man riktigt liberal inom en Svensk
kyrka som inte alls bryr sig så mycket
om tron utan mera fungerar som ett

Det är nästan ingen
som pratar om saken.
Det förblir ett slags
outtalad hemlighet.
slags avancerat Röda Korset. Identiteten ligger i schablonerna. Mina program har kanske inte blivit den mötes
plats jag hoppats på. Men jag gissar
att det är en lång process.
Är det faktum att du ändå gör de här
programmen och får uppskattning ett
tecken? Skulle du säga att det finns ett
annat klimat idag för att tala om religion och kristendom i det offentliga
rummet?
– Jag har länge känt ett lyssnarstöd. Det ser man rent objektivt i att
programmen är väldigt populära. De
är inte breda och mainstream, men
det kan ju den här typen av program
aldrig bli. Men i sin genre går de väldigt bra. Och det gillar mina uppdragsgivare förstås. Sedan tror jag
den politiska låsningen kring frågorna
är borta. Däremot är jag inte helt säker på att intresset är så himla stort
i min krets, det vill säga i kultursfären. Men att det skulle vara farligt och
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fördummande är på något sätt försvunnet. Så det är en liten förskjutning.
– Jag försöker ofta tolka de senaste
decenniernas postmoderna rörelse
som något positivt. Om vi återigen
rör oss med schabloner, så lär oss det
postmoderna att det inte finns någon
given sanning, att det inte finns något
att stå på. Men friheten i det är att allting blir väldigt möjligt. Och den friheten tror jag att en person som jag
utnyttjar. Man kan tro på lite vad som
helst. Vissa yogar och andra tänker på
Jesus. Det är väl bra alltihop. Och då
finns jag där och ställer lite frågor om
Gud och så där. Och det kan väl få
finnas det också.
Lite småtrevligt, för omväxlings skull
liksom…?
– Ja, precis. Det finns givetvis
många som förstår allvaret också.
Men jag har ju aldrig några teologiska diskussioner med människor i min
krets. Det händer inte, och det förvånar mig. Det måste jag ärligt säga.
Är det som om det inte finns någon
mottaglighet, en oförmåga att upp
fatta frekvenserna?
– Det saknas ett språk, handlar om
en typ av språkförlust som är uppenbar. Och det är väldigt svårt att kommunicera allvaret till dem som inte är
vana vid de kristna orden. Och även
jag själv har svårt ibland. Det där med
själva trosfrågan till exempel. Vad betyder det att jag är troende? Jag vet
inte riktigt själv vad det betyder. Men
vägen jag kände att jag var tvungen
att vandra, den ledde åt det här hållet.
Det har inte funnits något val.
Sökande och sanning
Här är du inne på flera saker, dels din
egen resa, och dels något större. I en
annan intervju har du talat om att du
sökte allvar, ville gå djupare och då
hamnade i tron. Saknar du intresset
för att gå djupare i kulturlivet?

Vägen jag kände att jag var tvungen att vandra,
den ledde åt det här hållet. Det har inte funnits något val.
– Ända sedan jag var liten, eller i
tonåren, har jag letat efter någonting
som är sant. Jag vet inte om du
hörde min intervju med författaren
Johannes Anyuru där han berättade
när han blev muslim. Han beskriver
en lång process som startar i det
helt sekulära. Men hans pappa blir
muslim, så blir han också det efter en
tid. Hans resa är otroligt lik min, men
den slutar i en annan religion. Anyuru

säger att det måste finnas en sanning.
Det måste finnas nå´t litet korn någonstans som är sant. Och det var det
jag tyckte mig ha uppfattat i konstens
värld, att det bakom allt vi förnimmer
ändå måste finnas något som är sant.
Men det gick inte att prata om, och
det var ingen av de andra i min krets
som hade ett språk för det här heller.
Dessutom kände jag att det fanns en
sådan utbredd relativism i samhället
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som inte var självvald utan handlade
om tidsandan. Och då var det befriande att dels möta personer som levde
utifrån att det ändå fanns en sanning
någonstans, och dels att läsa världen
som om den har en riktning, och en
mening, att den är nånting. Det märkliga är att jag egentligen alltid uppfattat att det är så här.
– Ibland målar jag ut det som om
jag haft olika omvändelseögonblick,

exempelvis Arvo Pärts musik eller så.
Men det har egentligen bara varit bekräftelser på att jag varit på rätt väg.
Jag tror jag känt så här sedan jag föddes. Men många i min omgivning
tycker att det är en form av högmod
att tala om sanning. Det betyder där
emot inte att jag har den. Kanske kan
man säga som K G Hammar: jag har
inte sanningen, men jag söker den.
Jag vet att den finns. Om den sedan

går att uppfatta i denna världen eller inte, det lämnar jag öppet. Men
ibland så uppenbarar den sig i korta
stunder. Det är någonting verkligt det
här som har med musik eller metafysik att göra, som egentligen är den
sanna verkligheten. All typ av konst
har den kvalitén. Jag har en väldigt
tillåtande syn på poetisk verklighet,
jag tycker att det är den sanna verklig
heten. Så kändes det när jag började

läsa och lyssna på musik. Det var detta som var det verkliga. Med det förhållningssättet kan jag väldigt lätt
knyta an även till religiösa tankar och
texter.
C S Lewis pratar om att det finns
tecken som pekar vidare, är det ungefär så du upplever det?
– Ja, den senaste tiden har jag
försökt att läsa in mig på ortodox

Allting är ikoner för sanningen
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teologi. Det finns en bra bok som heter Världen som ikon, och så tänker
jag ungefär. Allting är ikoner för sanningen. Världen är en ikon, männi
skan är en ikon. Det döljer sig något
bakom. Och språket måste också vara
en ikon. Det märkliga är att om man
skrapar på det lite torra kulturliv som
ändå är min spelplan, kan de där tankarna trots allt finnas i bakgrunden.
Och några gånger har jag mött personer som haft ett språk. Jag gjorde
en intervju med konstvetaren Ulf Linde innan han dog. Och han hade ett
otroligt resonemang om konsten som
ikon. Han mediterade framför sina
favorittavlor, och då såg han bilden
bortom bilden. Den framträdde som
verklighet. Det där är oerhört tjusigt
tänkt. Det triggar mig.
2009 skrev Leif Zern i Dagens Nyheter om den nära kopplingen mellan
de religiösa och konstnärliga språken. Och han vävde in dessa tankar
i en skarp kritik mot humanisternas
övertro på vetenskap och förnuft, en
kritik han drev trots egna utsagor om
att vara övertygad ateist. Vi behöver
mysteriet och det okända, annars riskerar vi att bli robotar, skrev Zern.
– Jo, spänningen finns där. Men
jag tror faktiskt att situationen kommer att förändras på sikt, inte minst
därför att konflikten mellan naturvetenskap och tro faktiskt är borta.
Det är framför allt den äldre generationen som brottas med den, som
K G Hammar och andra. I min generation är den inte lika aktuell. Dels
kan man mena att naturvetenskapen
blivit så himla komplex och mångtydig. På de abstrakta nivåerna inom fysik och kosmologi har den inte längre
så mycket att göra med det mänskliga.
Dels tror jag återigen på den postmoderna möjligheten, som i och för sig
är riskabel. Världens största klyscha
är ju det här med kvantfysiken. Jag
tror det sägs i varannan intervju jag
gör: Jo, men inom kvantfysiken är ju

allting möjligt. När man pratar med
kvantfysiker förstår man dock att det
inte alls är så enkelt. Men folk har
uppfattat att det finns en osäkerhet i
den moderna fysiken, och den verkar
också öppna för trons möjlighet.
Ja, detta med kvantfysiken har blivit
ett slags vandringsberättelse. Menar
du att K G Hammar och hans generationskamrater brottas med problem
som egentligen haft sin tid?
– Bengt Kristensson Uggla har sagt
att kyrkan var oförberedd på Hedeniusdebatten på 1950-talet. Det blev
liksom knockout i första ronden, och
det tog lång tid att hämta sig. Men det
hade gått att stå emot, men då hade
man behövt en annan typ av teologi,
en som går mera på djupet.
Då fanns ju inte en tydlig medvetenhet om att också Hedenius ståndpunkt bygger på tro, vilket allt
fler insett idag. Och det är väl en
av de intressanta insikterna i det

Jag kan inte
riktigt översätta min vandring till modern
kyrkogång
postsekulära. Skulle du vilja beskriva
de öppna samtal du för med männi
skor som uttryck för en postsekulär
situation?
– Ja – det är många som sagt att
mina program är ett tecken på det
postsekulära. På somliga sätt kanske det stämmer. Men jag har inte
märkt att det slagit igenom i den
maktsfär som jag har inblick i, det
vill säga Stockholmsmedierna. Men
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det religiösa tystas inte ner på samma
sätt som förut. Om det postsekulära
verkligen finns är det en underground
rörelse. Den kommer underifrån, från
folket, inte uppifrån.
Kultur och kyrka
Samtidigt har ett växande antal personer varit hyfsat frimodiga, vågat
tala om tro mera i det offentliga, såväl inom populärkulturen som finkulturen. Författaren Bengt Olsson kom
exempelvis ut med en tro på Gud med
stort G i en krönika i DN för några år
sedan. Också du anses vara ett slags
exempel i sammanhanget. Skulle du
hålla med om att det är en trend, eller
är det något du inte riktigt märker?
– Nej, jag känner mig fortfarande
ganska ensam. Så är det faktiskt! Men
jag kanske förknippar den ensamheten med den eviga ensamheten. Att
det alltid är svårt att bli förstådd. Jag
kan inte bara traska in i vilken kyrka
som helst, inte riktigt översätta min
vandring till modern kyrkogång. Kanske lite grann, men inte fullt ut, så att
det blir min identitet rakt igenom. Jag
har ändå många nya vänner som kommer från kyrkhållet. Men de är i princip alla uppvuxna med tron, har ett
annat språkbruk och andra erfarenheter. Så där känner jag en samhörighet.
– Joel Halldorf och jag brukar skoja med varandra och säga att han hjälper mig in i kyrkans värld, och jag
hjälper honom in i kulturens värld.
Han hänger exempelvis med på mina
kulturmiddagar på bokmässan. Och
jag hänger med honom till Bjärka-
Säby på höstmöten. Det är ändå
stor skillnad. När jag kommer till de
kyrkliga sammanhangen tycker alla
att det är jättekul och frågar vem jag
är och gör. Men när han kommer till
mina sammanhang tycker de nog att
han är en trevlig typ, att det är roligt
att han skriver i Expressen, är docent
och så där. Men det där med kristendomen, det är det ingen som frågor
om. Så det är skillnad alltså.

Under 1960- och 70-talen fanns ett
tydligt motstånd mot religion i kulturlivet. Men under 1980-talet började
flera av de stora skönlitterära svenska
författarna att brottas med Gud och
tro, och det håller i sig en tid. Horace
Engdahl lär ha sagt att det står en
doft av bönhus kring den svenska romanen. Så något ligger och bultar här,
men är det ett minne som bearbetas
snarare än en levande brottning?
– Jag tänker ofta att mycket av
det som hände under 1900-talet i
de rörelser då kulturen fjärmar sig
från kyrkan är en avancerad form av
kyrkokritik som jag i många fall tycker är helt korrekt. Det är klart att
P O Enquist inte skulle blivit predikant i sin barndoms kyrka. Det hade
inte funkat. De hade tryckt ned honom.
Han hade inte kunnat missionera
på de sätt som han gjort genom sina
romaner. Den helige Ande gjorde rätt
i att inspirera honom att bli författare
istället för att bli präst eller predikant.
– Problemet är att det nu växer upp
en generation som inte har någon koll
på arvet överhuvudtaget. Det blir en
helt avgrundsdjup historielöshet, som
också gör att det inte går att förstå de
människor som kommer till Sverige
nu, som vuxit upp i en religiös miljö.
Där finns också ett glapp. Joel Halldorf har skrivit en del om det här.
Med sina rötter i pingstkyrkan är
det lätt för honom att förstå de nya
kyrkorna eller muslimerna. Tron är
inte bara en mytig sak som man går
till när man vill känna sig lite vemodig och tittar på höstlöven som faller.
Den kan faktiskt få konsekvenser för
ens liv.
När du kallar P O för en predikant –
skulle han gå med på det själv?
– När jag intervjuade honom för
två år sedan försökte jag säga att jag
trodde att Jesus skulle vara nöjd med
honom.. skratt… Jag frågade vad
Jesus skulle tycka om hans böcker.
Han sa att det kan han ju inte riktigt

svara på. Men jag tror det. Kyrkor
stelnar ofta till tomma rörelser som
bara reproducerar gester och ritualer
utan innehåll. Då tror jag att männi
skor behöver bryta sig loss. Sanningens eld, om man nu skall tala lite storslaget, kan man ju få syn på om man
tränar upp blicken. Och den typen av
eld har nog under 1800 och 1900-talet
faktiskt brunnit i konstens värld. Men
rätt många av de konstnärliga genrerna har brunnit ut nu. Och då tror jag
att den elden hoppar tillbaks till mer

Sanningens eld
kan man ju få syn
på om man tränar
upp blicken
kyrkliga miljöer. Det är min analys
av tonsättaren Arvo Pärts utveckling.
Konstmusiken är på något sätt tom
idag, den måste vitaliseras.
– I början av 1900-talet upplöstes
tonaliteten och sedan kan man under några decennier göra spännande
experiment, från Stravinskijs Våroffer till Schönbergs Tolvtonsmusik. Efter andra världskriget kommer så den
riktigt modernistiska musiken. Men
ingen är ju riktigt intresserad av den
på samma sätt som man är intresserad
av annan musik. Den kan vara spännande, som en typ av ställningstagande. Men mer än så blir det inte. Så är
vi framme vid dagens läge, då det inte
går att skriva en stråkkvartett eller
symfoni utan att det blir kitsch eller
nostalgi. Pärt och några till visar oss
en ny väg då. De hoppar över musikhistorien och börjar om. Går tillbaka
till den gregorianska sången, kyrk
slaviskan och treklangen.
Skulle du lägga Sven-David Sandström i ungefär samma låda?
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– Ja, lite. Men jag tycker att hans
tonspråk inte har radikaliserats lika
mycket som Pärt. Men han är en del
av den rörelsen, helt klart.
Analfabetism och väckelse
I P O Enquists självbiografiska bok
Ett annat liv finns stark religiösa motiv i några avgörande scener. Jag har
länge tyckt det varit märkligt att ingen skrivit om det i recensioner och
artiklar. Jag nämnde saken för religionspsykologen Owe Wikström, som
då berättade att P O själv sagt precis
samma sak till honom.
– Jag håller helt med dig. Det är
någonting konstigt här. Jag har försökt ta upp dessa frågor för att de är
så intressanta. Också i intervjun med
Karl Ove Knausgård gjorde jag det.
Även han har en väldigt stark kristen
tematik i nästan allt han skriver. Men
inte heller det har uppmärksammats.
I tjugoårsåldern var jag helt såld på
diktare som Tomas Tranströmer och
Bruno K Öijer, jag slukade allt de skrivit samtidigt som jag läste litteraturkritik och böcker som skrivits om
dem. Och hela tiden var det samma
beskrivningar, till exempel om Tranströmer: ”Det är så vackra och bra
metaforer, så glasklart språk.” Men
det är ju inte det som är det stora värdet. Värdet ligger i att han målar upp
en annan verklighet än den vanliga.
Det ligger en verklighet gömd i den
vanliga. I en av hans mest älskade dikter, den med ”Valv efter valv” och
”ängeln” som viskar, är det ju ingen
slump att en ängel finns med, och att
allt sker i en kyrka.1 Men den tematiken hoppar man över. Det är jättekonstigt! En fråga om analfabetism,
egentligen.
Vad tror du om framtiden?
– Jag tror på en typ av intellektuell väckelse, och tycker mig ha fått nys
om den. Kristendomen behöver alltid vitaliseras, och jag tror den håller på att göra det i Sverige just nu.

Det ligger en verklighet gömd i den vanliga
Det handlar inte om att alla behöver
bli katoliker eller ortodoxa, utan att
man gräver där man står. Jag har alltid varit allergisk mot konservatism
och nostalgi, kanske för att jag själv
så ofta blir anklagad för att stå för sådant. Det är ju lite udda när man börjar jobba som 23-åring och mest sysslar med klassisk musik och opera.
Folk tror att man är någon lillgammal
farbror. Det kan uppfattas på samma
sätt när man kommer dragandes med

kyrkan eller boken Världen som ikon.
För mig är det ändå tvärtom. Jag är
framtidsinriktad och tycker det här är
på riktigt. Detta är framtiden. Jag tror
jag egentligen bara är lite trendkänslig. Det här ligger i luften alltså. Jag
har träffat både kyrkoledare och teologer som inte alls fokuserar på konservatism och moralfrågor, men som
ändå läst ökenfäderna och kan Gamla testamentet och visar att de håller.
Det går att kombinera den typen av
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historisk bildning med ett framtidsinriktat synsätt. När det sprids till fler
tror jag det kommer att hända någonting.
Fotnot
1 	Romanska bågar, ur diktsamlingen För levande
och döda, 1989.

Lars Johansson
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En berättelse
om två städer
Kan en roman utmana idealen om
en strikt åtskillnad mellan offentligt
och privat, sekulärt och religiöst?
Ola Sigurdson, som skrivit boken
Det postsekulära tillståndet, menar att det sekulära inte bör vara
en gränspolis, utan ett utrymme
för förhandling mellan människor
som lever och tänker olika.
En av årets läsupplevelser är den brittiske författaren China Miévilles kriminalroman The City
& The City från 2009. Handlingen utspelar sig i
två städer belägna någonstans i närheten av Svarta havet:
Beszel och Ul Qoma. Det något ovanliga med dessa två städer är att de, trots att de tillhör olika länder, ändå ligger på
samma geografiska plats. Medborgarna i respektive stad lär

sig under sin uppväxt att ”ose” – alltså medvetet och aktivt
inte se – den andra staden. De skiljer sig åt till klädstil, arkite
ktur, språk, gångstil och så vidare. För att ta sig från Beszel
till Ul Qoma eller tvärtom krävs att man passerar en gränskontroll. Väl över gränsen måste man ”ose” den andra staden. Att bara kliva över gränsen från Beszel till Ul Qoma eller tvärtom utan att passera gränskontrollen är ett brott mot
lagen i båda städerna och aktiverar ett omedelbart ingripande från gränspolisen.
Miévilles roman väcker många tankar, och en av dem rör
frågan om den liberala idén om en skarp åtskillnad mellan
den offentliga sfären och den privata sfären. En av de saker
som gör The City & The City till en fängslande roman är just
att Miéville förmår göra tanken trovärdig att det verkligen
går att inte låtsats om det andra folket som lever sida vid sida
med det egna folket. Tack vare träning sedan barnsben tonar
det andra folket – inklusive deras bilar, tåg och bostäder –
bort i bakgrunden trots att de är så fysiskt nära. Både Beszel
och Ul Qoma verkar vara disciplinerade för att inte säga repressiva samhällen, vilket verkar vara en förutsättning för
att det skall gå att på allvar se bort ifrån grannarna från
det andra folket. Relationen mellan den ena staden och den
andra staden blir en allegori för hur det även i våra egna,
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verkliga städer, går att leva parallella liv som aldrig riktigt
möts: tätt inpå varandra lever medborgare med papperslösa, miljonärer med uteliggare och, inte minst, människor
med olika sätt att leva och av olika övertygelser.
Är föreställningen om det sekulära en gränspolis? Åtminstone kan det verka så om man med det sekulära avser
ett område som skall hålla bort alla övertygelser och sätt
att leva hos enskilda människor eller grupper från det of-

Att världen blir alltmer modern betyder
inte att den blir allt mindre religiös
fentliga och det politiska. När föreställningen om det sekulära blir till sekularism, alltså en politisk och intellektuell
ideologi, handlar det ofta om att hålla det som är olika på
avstånd från en förment neutral sfär där det rena förnuftet
skall råda. Ett av problemen med en sådan ideologi är att
det inte är särskilt klart hur oavhängigt förnuftet är från
sitt historiska och kulturella sammanhang. Ett annat att föreställningen om det sekulära är historiskt framvuxen och
i viss mån beroende av ett religiöst och teologiskt arv. ”Sekularisering” stod en gång i tiden för något så odramatiskt
som att ett stycke mark övergick från kyrklig ägo till privat
ägo; en ”sekulärpräst” var inte en präst som inte trodde på
Gud utan en som inte verkade i någon orden utan i det ”sekulära”, det vill säga den vardagliga världen.
I boken Det postsekulära tillståndet: Religion, moder
nitet, politik som jag publicerade 2009 argumenterar jag för
att flera centrala moderna värden som frihet, tolerans och
mänskliga rättigheter historiskt är förankrade i en kristen
tankevärld. Inte för att kyrkan alltid levt upp till dessa ideal

eller intellektuellt har monopol på dem, men inte desto mindre är dessa idéer sammanvävda med den kristna teologihistorien. Poängen är inte att hävda att den kristna kyrkan därmed skulle ha något slags försteg institutionellt. Vad jag vill
visa är i stället att sammanblandningen mellan religion och
politik i den historia som leder fram till det moderna samhället kan ha något att lära oss i dag. Andra filosofer och
teologer har också använt begreppet ”postsekulär”, men för
mig i min bok handlar det ”postsekulära tillståndet” inte
om att religionen är tillbaka på något självklart sätt efter att
ett tag ha varit borta. Det ”postsekulära” är inte lika med
det ”religiösa” eller det ”icke-sekulära”, utan en behändig
benämning på insikten om att vi lever i en värld där sekulariseringsprocesser och avsekulariseringsprocesser existerar
sida vid sida och överlappar varandra. Med andra ord i en
värld som inte så enkelt förmår skilja mellan vad som är
religiöst och vad som är sekulärt, som innevånarna i The
City & The City förmår skilja mellan Beszel och Ul Qoma.
Att världen blir alltmer modern betyder inte att den blir
allt mindre religiös. Däremot verkar det betyda att den
blir alltmer mångfaldig. Ökad pluralism är också något
som kännetecknar det svenska samhället. Det pluralistiska
samhället är en rikedom, men innebär givetvis vissa problem när människor som lever på olika sätt skall samsas
med varandra som grannar. Det icke-pluralistiska, enhetliga samhället är också problematiskt, kanske ännu mer
så, men på andra sätt. De stora religiösa traditionerna har
alltid haft olika sätt att hantera en sådan pluralism och erkänt behovet av något slags minsta gemensamma nämnare,
både för att skydda traditionerna själva och att möjliggöra
samexistensen. Så talade den tidiga kristna kyrkan (som ju
levde i en intensivt pluralistisk värld) om två gemenskaper,
Augustinus om två städer, påven Gelasius I (492-496) om
två makter (kyrkans och kejsarens), delar av medeltiden om
två svärd (inspirerad av Luk. 22:35-38) och Luther om två
regementen. Liknande teologiska motiveringar att skilja
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mellan statens och den religiösa gemenskapens uppgifter
återfinns också inom islam. Med andra ord har det alltid
funnits en insikt om att det finns skäl att religiös och politisk auktoritet inte bör sammanfalla, även i förmodern tid.
Den liberala idén om det sekulära blir då snarast en senare
variant av ett historiskt tema.
Den tyske sociologen Jürgen Habermas ger sin version av en liberal form för det sekulära i boken Zwischen
Naturalismus und Religion: Philosophische Aufsätze. Här
talar Habermas om det ”postsekulära” (men han var inte
den förste) och visar en tydlig vilja att inte separera det offentliga och det privata på samma sätt som Beszel och Ul
Qoma skiljs åt. Den religiöst neutrala staten bör inte vara
neutral i bemärkelsen principiellt likgiltig till religiösa
gemenskaper i samhället. Dessa fyller fortsatt en viktig samhällelig funktion som kritiska och meningsskapande instanser. Men Habermas har kritiserats av sin tyske kollega Hans
Joas i ett kapitel i boken Braucht der Mensch Religion? för
sitt påstående att religiösa personer eller gemenskaper måste
översätta sina idéer till ett neutralt språk när de vill hävda
dessa offentligt. Att människan är skapad i Guds avbild
måste uttryckas i termer av hennes absoluta värde för att bli
begripligt för sekulära grannar. Vad är det för nytt med en
sådan idé, undrar Joas? Den kan bara framstå som särskilt
originell för den som aldrig tvingats översätta sina idéer
till ett annat perspektiv som inte är det egna. För en reli
giös människa med erfarenhet av att leva i ett pluralistiskt
samhälle äger en idémässig trafik mellan olika perspektiv
ständigt rum – och då inte bara åt ett enda håll. Habermas
idé om det sekulära är alltför abstrakt, alltför gammaldags,
alltför villig att hålla isär även när han vill hålla ihop.
Idén om det sekulära tycker jag fungerar politiskt när
det sekulära får stå för ett utrymme för förhandling mellan
människor som lever och tänker på olika sätt med syftet att
uppnå en fredlig samexistens. Men exemplen Beszel och Ul
Qoma och deras ömsesidiga icke-inblandning är långt ifrån

ett politiskt ideal, inte bara eftersom denna icke-inblandning
verkar förutsätta en mycket stark gränskontroll. Framför
allt handlar det om att därmed frånkänna sig möjligheten
att berikas av den andra staden. I Beszel är det misstänkt
att känna till alltför mycket om Ul Qoma, eftersom man då
framstår som en potentiell överlöpare. Nyfikenhet och kunskap om det annorlunda tolkas som en början till förräderi.
Men ändå frodas, inofficiellt, ett intresse för den andra sta-

Men ändå frodas, inofficiellt,
ett intresse för den andra staden
den, särskilt bland smågrupper som lever i stadens periferi
men också bland polismakten. Gränskontrollen fungerar
inte såsom det är tänkt att den skall fungera i realiteten, och
därmed också behovet av att låta gränspolisen upprätthålla
den desto strängare. En av poängerna med The City & The
City är att varna för en alltför strikt åtskillnad mellan städer som vi ändå anar har haft en gemensam historia någon
gång i tiden. Jag kan tänka mig att det finns en hel del paralleller i vårt samtida politiska liv.

Ola Sigurdson
Professor i religionsvetenskap, föreståndare för Centrum för kultur och
hälsa, Göteborgs universitet
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Så mycket
bättre?
Är kunskap om tro
en viktig kompetens
för dagens kulturskribenter? Har den ökat,
och vilka blir reaktionerna om man råkar
skriva om religion?
Lars Johansson har
samtalat med Matilda
Gustavsson på
Dagens Nyheter.
I slutet av oktober, innan
påvebesöket, publicerades ett
långt reportage om katolska
kyrkan i Dagens Nyheters lördags
bilaga. Under rubriken ”Ett före detta
Jesus-freak undersöker katolicismens

kraft” inleder bilagans redaktör, Matilda E Hansson, med att referera till
Karin Kittelman Flensners avhandling
om religionsundervisningen på några
gymnasieskolor under ett läsår. Undersökningen visar att religiösa kan
beskrivas som ointelligenta och psykiskt sjuka, att de i klassrummet kan
omtalas som ”dom andra”, vilket
givetvis gör att de elever som är tro
ende tystnar. Som en direkt kontrast
ställer redaktören attityden hos DN:s
skribent, som ”själv brottats med sin
tro” och möter människor som konverterat till katolicismen ”med frågor
och nyfikenhet. Det gör hennes berättelse intressantare”.
Författare till reportaget är Matilda Gustavsson, krönikör och reporter på Dagens Nyheters kultursida.
Under flera år har vi blivit bortskämda med att läsa hennes djuplodande
texter och intervjuer som inte alls väjer för de stora livsfrågorna, tvärtom.
NOD har samtalat med Matilda om
hur situationen kan se ut från hennes
utsiktspunkt.

39 • Nod 2-3 2016

Du har flera gånger i dina texter i
Dagens Nyheter använt uttrycket
”det postsekulära”. Vilken betydelse
lägger du i begreppet?
– Det står för ett tillstånd som uppstår efter att den sekulära tesen om
religionens död visat sig vara felaktig,
en situation där den svartvita kampen
mellan tro och vetande inte längre är
lika central. Konflikten mellan tro
och vetande har överskuggat väldigt
många intressanta samtal. Vad uppstår bortom den tankefiguren? Det är
vad jag tror att det postsekulära handlar om.
I en krönika där du kommenterade
den polska filmen Ida kopplade du
också till det postsekulära. Vad fick
dig att särskilt använda ordet där?
– För att jag funderade över varför
filmen var bra konst. Särskilt i jämförelse med en annan hyllad film som
gick just då som jag inte tyckte var bra
rent konstnärligt, som satt fast i den
sekulära tesen och drev den. Där tolkades religion i sig på ett ensidigt sätt,

som någon slags tvångströja, och det
fanns inte alls i filmen Ida.
Jag tror det var filmen Marias väg du
syftade på. Blev den alldeles för entydig och spikrak?
– Man kunde, helt automatiskt,
läsa in en berättelse om förtryck i den
filmen. Men reaktionen kan också
handla om min väg till ett mer post
sekulärt förhållningssätt. Jag har själv
tidigare färgats väldigt mycket av en
antingen eller-modell, där tro ställs
mot vetande, där man antingen är

Det är nästan
som om religionen blivit
en av vår tids
befrielsekamper
med i kyrkan eller utanför. I början av
mitt skrivande levde jag nog väldigt
mycket i den berättelsen om mig själv.
Om man säger att man vuxit upp i
kyrkan, eller pratar om tungotal, till
exempel, så tolkas det alltid utifrån
en berättelse om ett förtryck som man
slagit sig fri ifrån. Och den storyn köpte
jag nog själv för flera år sedan. Också för att den är ganska tacksam. Den
kan vara smickrande och enkel. Men
sedan jag började skriva om sådana
här saker har jag långsamt fått ett annat förhållningssätt.
– Är man intresserad av att göra
något nytt eller konstnärligt kan man
inte köpa den enkla berättelsen, för
den är inte särskilt sann. Tungotal, till
exempel, är i sig inte en berättelse om
förtryck. Det kan stå för vilken story som helst, handla om allt ifrån befrielse från förtryck till något annat.
Man behöver närma sig det här fältet
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mera förutsättningslöst, fråga vad ett
konstverk faktiskt säger, eller vad den
här specifika människan faktiskt upplevde i en given situation.
Vad tror du föreställningen om det
postsekulära kan betyda för konstnärligt skapande, kulturjournalistik
och journalistik överhuvudtaget?
Kan den öppningen spela roll tror du?
– Den borde verkligen göra det. För
det finns så många olika intressanta
diskussioner som skulle kunna föras
i offentligheten, där olika aspekter av
konstnärskap skulle kunna belysas.
När Bob Dylan fick nobelpriset hade
man exempelvis kunnat skriva mycket
mera om de andliga dimensionerna i
hans musik under olika perioder. Det
sägs ofta att den här typen av vidgade
diskussioner oftare förs utomlands,
vilket jag tror stämmer.
– Samtidigt. Det som är svårt med
det postsekulära är att det också blivit lite inne att skriva om religion på
ett bejakande och öppet sätt. Vilket är
skitbra! Men man kan även gilla idén
så mycket att man skriver utan att ha
tillräcklig koll. För många har inte så
mycket kunskap, och växer man inte
upp i ett religiöst sammanhang vet
man ofta väldigt litet. Och då kan det
bli dumt, exempelvis om man skriver
om påven på ett översvallande och ytligt sätt. Det kan bli lite grunt.
Slår det över i en romantiserande
hållning?
– Ja, exakt, om man börjar applådera för mycket kan det också bli förminskande.
Kan det vara en kompensation för ett
kulturellt tillstånd som varat väldigt
länge, där religionen varit osynliggjord?
– Det tror jag. Och det är nästan
som om religionen blivit en av vår tids
befrielsekamper. Idag har olika maktanalyser fått genomslag och man vill
lyfta fram diverse grupper som inte

synts på kultursidorna, exempelvis
de rasifierade. Religion har nog också genomgått en liknande process och
delvis därför börjat slå igenom. Den
har, precis som du säger, varit osynliggjord, och nu måste man kompensera. Och det är förstås bra, men kan
också bli romantiserande och kontraproduktivt.
Kompetensen
Redaktören på lördagsbilagan i Dagens Nyheter introducerade din text
om katolska kyrkan med ord om att
du själv brottats med tron och möter

Jag och mina
kompisar tänkte
jättetidigt på
evigheten och
ondskan, och pratade om det när
vi var fjortisar
människor med frågor och nyfikenhet,
och att det gör ditt reportage så mycket intressantare. Blir det bättre journalistik med sådana utgångspunkter?
– Jo, den kan verkligen bli bättre.
Och då oftast för att man har djupare
kunskap om ämnet. Samtidigt gillar
jag inte riktigt den identitetspolitiska
inställningen, att man bara skall skriva om det man själv har erfarenhet av.
Har du intrycket att det numera är
fler skribenter som har kompetens på
det här området jämfört med för bara
några år sedan?
– Ja, absolut. Det är supertydligt.
En trend uppfattar man sådär lite vagt
under en längre tid, att saker håller
på att förändras. Men en brytpunkt,
där jag tycker att skiftet blev hundra
procent tydligt, var när John Sjögren
skrev en text som argumenterade för

41 • Nod 2-3 2016

Jesu uppståndelse i Svenska Dagbladet. Det var inget skämt utan han gick
väldigt apologetiskt igenom de traditionella resonemangen och var rakt
igenom teologisk. Det tycker jag verkligen var något helt nytt.
Han argumenterade alltså för en traditionell syn på en kultursida i en
stor svensk tidning?
– Ja, precis. Ofta hamnar diskussioner om religion på en metanivå.
Man samtalar om samtalet, i stil med
att ”vi måste prata mer om religion”,
eller ”samtalet borde se ut så här”.
Men här var det någon som påskhelgen 2016 bara gick in och nästan predikade.
Även Björn Wiman, kulturchef på
Dagens Nyheter, gjorde i sin påskdagskrönika samma helg en ganska
rejäl återkoppling till tankar i vårt
NOD-nummer om fanatism.
– Ja, han håller NOD jättehögt,
tycker det är en av de bästa kultur
tidskrifterna. Och det är i sig också
ett tecken på det vi pratar om. Jag
uppfattar att det för tidningar idag
är viktigt att ha ett slags postsekulär
kompetens. Den efterfrågas, och man
behöver ha åtminstone någon sådan
skribent, annars är man lite fattig.
Och det gäller nog framför allt på
kultursidorna.
Finns den på andra håll än Dagens
Nyheter, viljan att ha en postsekulär
kompetens?
– Svenska Dagbladet har flera katoliker, som främst skriver utifrån en
kristen hållning. Ur ett mångreligiöst
perspektiv är det förstås en brist. På
Expressen finns Joel Halldorf. Och i
radions P2 och podden 60 minuter på
Expressen sitter Eric Schüldt och pratar om sanning, vilket är intressant
eftersom jag själv haft så svårt för begreppet sanning på grund av min uppväxt i kristna sammanhang och hur
ordet har tolkats där.

Jag hade ett
språk och ett
allvar med mig
från kyrkan som
gjorde att jag
direkt blev kär i
kultursidorna
Din uppväxt har ju gett dig ett slags
postsekulär kompetens. Vad har den
betytt för din väg in i nuvarande uppgifter?
– Den var en väldigt viktig anledning till att jag började skriva överhuvudtaget. Jag började läsa kultursidor
när jag gick på gymnasiet. De präglas
ju av ett stort allvar, av de stora frågorna. Och jag tror jag kunde ta till
mig dessa sidor just därför att jag i
kyrkan fick ta del av ett stort allvar.
Jag och mina kompisar tänkte jättetidigt på evigheten och ondskan, och
pratade om det när vi var fjortisar,
och det blev en ingång. Jag hade inte
koll på så mycket kultur, men jag hade
ett språk och ett allvar med mig från
kyrkan som gjorde att jag direkt blev
kär i kultursidorna. De talade med
mig, liksom kyrkan gjorde.
– Allvaret har varit på gott och ont,
lite för mycket ibland, något som jag
också försökt komma bort ifrån. Men
jag tror det har format hur jag skriver,
att det finns ett existentiellt anslag.
Jag har vuxit upp med de existentiella frågorna, varit så nära dem att de
bara finns där för livet. Jag har fått
rektioner från kristna människor som,
utifrån hur jag skriver, utgår från att
även jag är kristen. För mig är det idag
inte självklart att kalla mig kristen.
Men jag är väldigt formad av kyrkan,
och det på ett bra sätt.

Många av våra stora svenska
1900-talsförfattare har formaterats
i kyrkliga miljöer eller i ett samhälle
där religionen haft en given plats
och har ur detta vaskat fram en väldigt stor kompetens när det gäller
att skriva om de stora frågorna.
– Ja, och jag funderar på vad som
händer om den kopplingen försvinner. De flesta unga författare och
böcker som blir berömda och omskrivna nu saknar den bottnen. Det
är skitbra litteratur, men den handlar
väldigt mycket om relationer. Att utforska hur det är att vara älskarinna i
en relation, hur det är att bli lämnad,
att vara förälskad. Den romantiska
kärleken är det stora temat just nu i
de stora författarskapen.
Det är kanske en hyfsat riskabel och
ytlig förväntan. Kommer förväntningarna på skam eller? Leder de någon vart, i en fördjupande riktning?
– Jag tycker att berättelserna har
ett väldigt djup. Men de handlar om
att zooma in olika faser av en relation, att gå supernära och visa upp
och levandegöra dem i all sin komplexitet. Och det finns ju något existentiellt i det. Det är ett sökande efter
mening och allt det där.
Tidigare generationer kunde koppla
kärleken med stort K till Gud eller
någon form av högre ordning. Handlar det nu om en mera sekulariserad
kärlek, en horisontell historia?
– Ja, exakt. Man höjer inte blicken utan lever i det mänskliga, här och
nu. Evig kärlek betyder tills vi dör.
Den bottnar inte i relationen till Gud.
Hos äldre författare, som exempelvis P O Enquist, kan sex ha inslag av
synd, skuld och det förbjudna. Men
det finns inte alls numera. Nu kan det
istället handla om fantastiska gestaltningar av hur det är att vänta på ett
sms som inte kommer. Det är bra litteratur, men den kommunicerar inte
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med den kristna tron som de gamla
författarskapen har gjort, som hos P
O Enquist, Kerstin Ekman med flera.
Reaktionerna
I dina texter återkopplar du nu och
då till religion på ett självklart sätt,
som om det inte bara är något främmande. Vilka reaktioner har du mött?
– Jag får inte så mycket respons
på det överhuvudtaget faktiskt.
Du plockade exempelvis upp texten jag skrev om filmen Ida på ett
väldigt fint sätt. Du fattade vilken
tanke jag försökte fånga där. Men i
övrigt har jag inte märkt att någon
uppmärksammat den.
– Kunskapen om kristen tro är inte
längre självklar, som den var för några
generationer sedan. När man skriver
något med återkoppling till tro kan
det i och för sig bli uppskattat. Folk
kan tycka att det är fint, även om man
kanske inte förstår. Det kan bli så att
man skriver för en viss publik som fattar, en subkultur. Att få med sig alla
är svårt, och det är lite synd.
– Den reaktion jag blev gladast för
när det gäller texten om katolikerna
kom från en kille jag känner, men som
inte alls har någon kristen bakgrund.
Han tyckte det var så intressant med
nåden. Han hade dels fattat lite mera
av de teologiska poängerna, och dels
också lite om skillnaderna mellan
katolsk och luthersk syn, och det tyckte jag var jättekul. Bristen på kunskap
gör att man måste förklara mycket

Folk fattar inte
riktigt. De är vänligt passiva och
skulle absolut
inte näthata mig

mera grundläggande. En av poängerna i slutet av artikeln är prästen Petra
Carlssons kommentar om att nåden
inte riktigt är vad vi vill ha, vi vill hellre prestera och göra något.
Man skulle kunna tänka att du får en
del skit för att du skriver om religion
på ett så självklart sätt. Är det så eller
blir det ingen reaktion alls?
– Folk fattar inte riktigt. De är vänligt passiva och skulle absolut inte näthata mig eller bli arga. Och det är lite
sorgligt. För det säger att man inte riktigt har koll, och inte heller någon personlig relation till frågorna. Det finns
inga känslor alls, mer än välvilja. Lite
i stil med att: Fint att religionen också
får synas lite. Man har en bild av religion som något mysigt och snällt som
varit förbisett så länge att det är bra
om den också får lite utrymme.
Vilka kommentarer till ditt reportage om katolicismen har du fått eller
märkt?
– Diskussionen har varit väldigt
inomkyrklig och handlat om exempelvis auktoritetsfrågan. Någon svenskkyrklig har vänt sig mot de auktoritära hållningar som vissa av de unga
katolikerna uttrycker, att de förkastar
Svenska kyrkan som har en mera platt
organisation. Någon katolik har svarat
att det är bra att makten är synlig och
tydlig, för då finns det något att ifrågasätta och göra revolt mot. Många
intressanta samtal har pågått, men de
har främst varit inomkyrkliga.
Det är väl en spaning i sig, att folk i de
olika fållorna diskuterar, men att den
stora massan inte reagerar?
– De stora följarna och namnen på
nätet har inte gett sig in diskussioner
om auktoritet eller nyanser i synen på
nåden. Det skulle ju inte hända att det
blev ett offentligt samtal. Men andra
frågor i området kanske kunde ha uppmärksammats.

Det finns inga känslor alls, mer än välvilja
När man läser din artikel verkar
vördnaden för kyrkans ordningar väldigt stor, och engagemanget bland
en del känns nästan som ett slags extremsport.
– Jag förstår lockelsen. Så fantastiskt att kunna ge sig hän, att underordna sig något som är större än och
bortom mig själv. Här finns ett sug
också för de som vuxit upp i en skola där man alltid skall tänka själv, att
inte böja sig, att tillåta sig uppgå i något större där andra har tänkt. Det
ligger också något vettig i att inte bara
lita sig på själv, för det är ju helt orimligt att mina egna tankar alltid är de
bästa inom alla områden. Men jag förstår lockelsen jättemycket. Det är jobbigt att leva med friheten. Och det är
väl den friheten som nåden på ett sätt
också ger en, som man inte vill ha, för
att det är för mycket. Man vill ha ett
slags tydlighet med ramar där man ingår i någonting.
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Har kyrkorna postsekulär kompetens?
– Jag har inte så bra koll då jag inte
är engagerad i kyrkan själv, men jag
upplever att kyrkan är en del av samma rörelse. En person som Joel Halldorf skriver ju till exempel både i
Dagen och i Expressen. Vad det borde innebära i praktiken för kyrkorna
är ett större självförtroende, en mindre ängslighet inför att ta plats i offentliga samtal om allt från konst till
politik. En tidning som NOD är också extremt viktig eftersom jag uppfattar att ni hela tiden har haft och gått i
bräschen för postsekulär kompetens.
Att läsa er har varit viktigt för mig i
att komma bortom den där tonårigt
svartvita bilden jag länge hade av
kyrkan kontra världen.

Lars Johansson
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De postkristna och kyrkan
Har synen på kristendomen försnävats? Har det religiösa språket
frikopplats från det viktiga i livet? Och hur har kyrkan påverkats av
dessa processer? Mirjam Olsson söker en väg bortom skenbilderna.
Margareta är 62 år och älskar att lyssna på
radio. Helst P1, med program om allt från världspolitik till ekonomi, finkultur och radioteater.
Hon lyssnar till ”allt – det spelar ingen roll hur långt från
hennes specialintressen – […] allt, utom högmässan. Den
upplever hon som irrelevant och tråkig.”1
När jag träffade en vän häromveckan läste jag upp citatet
om Margareta, som kommer från David Thurfjells bok Det
gudlösa folket. Hon slängde huvudet bakåt och skrattade av
igenkänning. ”Exakt det där är jag!” sa hon. Min politiskt
engagerade vän har precis som Margareta beklagat sig över
att kvalitetsprogrammet Godmorgon världen! ska övergå
i en oengagerande radiogudstjänst. På söndag förmiddag
dessutom – när man som mest av allt vill lyssna på bra radio.
Vad är det då med radiogudstjänsten som skapar en sådan
tristess? Hur kommer det sig att en plats där livets stora frågor
– tro, tvivel, död, hopp, mening – får utrymme framstår som
så fullkomligt irrelevant? Det svar som kanske ligger närmast till hands är att Margareta är ointresserad av radiogudstjänster därför att hon helt enkelt inte delar den tro som
bryts, praktiseras och firas där. Det verkar emellertid inte
vara riktigt så enkelt.
Davids Thurfjells bok handlar om den ”postkristna
sekulära svensken” (härefter: postkristna) och dennes relation till religion. Gruppen postkristna utgör enligt Thurfjells
definition den svenska sekulära majoritetskulturen. De firar
jul, döper sina barn, gifter sig i kyrkan men skulle aldrig
drömma om att kalla sig själva kristna. För att undersöka

denna grupp har Thurfjell genomfört cirka 100 intervjuer
på Södermalm i Stockholm. I boken vävs intervjupersonernas berättelser samman med en religionshistorisk exposé över de olika strömningar som format de postkristna.
Thurfjell avhandlar en rad olika frågor i boken. I denna text
kommer jag emellertid att begränsa mig till två parallella
processer som jag läser fram i Thurfjells bok, som bidragit
till att skapa denna känsla av ointresse och främlingskap
inför religion som Margareta ger uttryck för.
Den första processen är utvecklingen mot ett allt
snävare kristendomsbegrepp. Thurfjell beskriver hur man i
en bok för småskolan från 50-talet presenterar kristendomen
utifrån 12 olika teman, som trygghet, gudstjänst, aftonbön,
att värna om det levande, kamratskap, naturen omkring oss

Vad är det med radio
gudstjänsten som skapar
en sådan tristess?
o.s.v2 Thurfjell menar att det endast är två av dessa teman
som med dagens språkbruk kvalificerar sig till att tillhöra
kategorin kristendom, nämligen gudstjänst och aftonbön.
Alla övriga teman har kommit att bli kulturellt allmängods.
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Båda dessa processer har alltså bidragit till att skapa en
känsla av främlingskap inför religion hos de postkristna.
Man upplever inte att man får plats inom kristendoms
begreppet, den kontakt som man faktiskt har med religion
är ”avladdad” och det religiösa språket har fasats ut från
samtal om det som är viktigt i livet. Är detta främlingskap
synonymt med sekularisering? Enligt Thurfjell är det inte
entydigt så. Han visar hur gränsen mellan sekulärt och religiöst går inom, och inte utanför, dessa postkristna personer. Kristendomen har inte bara lämnat efter sig vissa traditioner hos de postkristna, utan har även format åsikter,
tankesätt och ”hållningar”. ”Ett fotografi som aldrig togs,
men som jag alltid bär med mej”4 som poeten Bruno K
Öijer skriver. Vad gäller den postkristna relationen till religion skulle ovan nämnda processer kanske kunna betraktas
som mer kosmetiska (hur man benämner sig själv, vilka ord
man använder, osv) än verkligt sekulariserande.

Detta skifte från ett brett kristendomsbegrepp till ett snävt
är enligt Thurfjell en konsekvens av ett allt snävare teologiskt fokus inom kyrkan. I lutheransk och pietistisk anda
har man betonat personliga upplevelser, hängivenhet och
tro. Det är detta som avgör om du kvalar in som kristen
eller inte. I förlängningen har detta snäva fokus inneburit
att många av kristendomens praktiker har förlorat sin religiösa laddning; julfirande, konfirmation och bröllop i kyrkan går numera utmärkt att kombinera med en icke-kristen
identitet.
Den andra processen handlar om en successiv distansering mellan det religiösa språket och det som är viktigt
i livet. Medan Thurfjell beskriver hur hans samtal om religion med religiösa människor ofta har lett in mot de stora
livsfrågorna ”Varför finns vi?” ”Hur kan vi leva med ångest, sorg och smärta?”, menar han att det sällan varit fallet
i samtalen med postkristna. Detta bör enligt Thurfjell inte
förstås som att postkristna har förlorat en djupdimension av
livet. ”Vad de har förlorat är snarare viljan, eller förmågan,
att låta denna dimension kanaliseras genom det religiösa
språket.”3 När denna grupp människor befinner sig i kris, i
gränsområden mellan liv och död, ont och gott, är det inte
det religiösa språket som ligger närmast utan, vill jag hävda,
en samtalsform som är hämtad från terapirummet. Det är
en inåtblickande, utredande och bearbetande samtalsform.
Det religiösa språket däremot, placerar människan i en
större kontext.

Ännu mer intressant blir det när vi funderar över
hur kyrkan själv formats av samma processer. Utifrån perspektiv som lyfts av författaren Magnus Malm i boken Som
om Gud inte finns skulle dessa processer ha kunnat bidra
till kyrkans inre sekularisering. Om vi utgår från exemplet
med småskolebokens tolv teman är min tolkning av Malm
följande: Sekulariseringen sker inte i samband med att exempelvis ordet trygghet får en sekulär innebörd (fast jobb,
boende, ett sparkonto). Sekularisering äger rum när kyrkans
eget folk ansluter sig till den sekulära förståelsen av trygghet, och därmed överger sin egen definition av trygghet som
något intimt förbundet till livet med Gud. Vidare har det
religiösa språket visserligen inte övergivits av kyrkan, men
det har definitivt funnits både medvetna förskjutningar

Det religiösa språket
placerar människan i
en större kontext
inom språket (för att göra kyrkan mer tillgänglig) och, skulle jag tro, mer omedvetna sådana, mot det sekulära. Magnus Malm beskriver riktningen: ”Från Gud i centrum till
oss själva i centrum. Från det specifika till det allmänna.
Från det personliga till det abstrakta. Från det utmanande
till det bekräftande.”5
När jag har reflekterat över alla de berättelser som återges i både Thurfjells och Malms böcker, av kristna och post-
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kristna som resonerar om religion, har mina tankar gått till
en bild som den judiske filosofen Martin Buber målar upp i
sin bok Det mellanmänskliga: Per och Pål sitter vid ett bord
och samtalar med varandra. De är båda mycket upptagna
med hur de ger sken av att vara, och detta komplicerar
mötet avsevärt. Det innebär nämligen att Per och Pål inte
är ensamma vid bordet. Buber skriver: ”Först har vi då Per
sådan han vill verka i Påls ögon och Pål sådan han vill verka

Sekularisering äger rum
när kyrkans folk ansluter
sig till den sekulära förståelsen av trygghet
i Pers ögon. Vidare har vi Per sådan han verkligen är i Påls
ögon och likaså Pål sådan han är i Pers ögon. […] Så har
vi Per sådan han är i sina egna ögon och Pål sådan han är
i sina. Till sist: Den verklige Per och den verklige Pål. Två
levande väsen och sex skengestalter, vilka på allsköns sätt
blandar sig i samtalet mellan de två! Var finns då plats för
äktheten i det mellanmänskliga!”6
Är inte detta en talande bild av den postkristna svensken
och kyrkan? Det är ett enda virrvarr av föreställningar om
vad det är att vara kristen, vem man själv är, vem man vill
vara, hur kyrkan vill framstå, hur kyrkan i själva verket
framstår, vad kyrkan i själva verket är och så vidare. Och alla
dessa ”skengestalter”, alla dessa förställningar, förhindrar
att det uppstår ett möte kring det som man faktiskt delar.
I förvirringen växer främlingskapet.
En möjlig väg framåt, i denna postsekulära tid, skulle
utifrån kyrkans perspektiv kunna vara att underlätta detta
möte, och därmed överbrygga detta främlingskap genom
att öva på att finna sin äkthet. Istället för att ängsligt försöka leva upp till en föreställning om vad potentiella gudstjänstbesökare vill ha kan kyrkan ta ansvar för att träda in i
möten – med icke-troende, med sökande, med personer som
bekänner sig till andra religioner – djupt rotad i vetskapen
om vad den är. Ett par steg i denna riktning tänker jag skulle
kunna se ut på följande sätt:
Kyrkan, alltså dess företrädare och medlemmar, berättar om kyrkan genom att leva i och tala om vad den är. Den
lägger ”skenbilderna” åt sidan och undviker att framställa
sig som en motvikt mot andra samfund, tidigare generatio-

ners kristna eller andra religioner. Detta bygger på en över
tygelse om att möten inte hindras av att man vet vem man
är, utan tvärtom möjliggörs av denna kunskap.
Kyrkan talar också om frihet, trygghet, lojalitet, vänskap, kärlek – alltså ord utan religiösa konnotationer – men
är noga med att fylla orden med sin egen mening. Man påvisar att tryggheten i Gud är en annan trygghet än den som
kommer av ett fast jobb, en bostad och ett sparkonto. Kyrkans definitioner av dessa ord blir i sig en berättelse om det
kristna livet.
Kyrkan väljer att inte byta ut orden i språket allt för ofta,
eftersom den förstår att orden i det religiösa språket inte
bara är ord utan genvägar till människans allra innersta,
som laddats och blivit till genom historien i sånger, böner
och bekännelser. Kyrkan förstår att orden visserligen är viktiga i det religiösa språket, av ovan nämnda skäl, men att
det religiösa språket först och främst utmärks av dess klangbotten i Gudsvarat, och därför rymmer en mystik långt
bortom orden.
Kyrkans företrädare och medlemmar använder det religiösa språket för att tala om det som är viktigt, i det offent
liga samtalet och i samtalet med vänner av annan tro eller
”ingen” tro. Ibland måste språket förklaras, men det framstår som ett bättre alternativ än att lämna det religiösa språket därhän.
Sakteligen smulas skenet sönder och äktheten kan ta vid.
fotnoter
1 Thurfjell, David, Det gudlösa folket. Stockholm: Molin & Sorgenfrei, 2015. s. 75.
2 Thurfjell, D, Det gudlösa folket, s. 39.
3 Thurfjell, D, Det gudlösa folket, s. 257.
4	Öijer, Bruno K. Svart som silver. Värnamo: W&W, 2008. s. 85 dikten ”Alltid
med mej”.
5	Malm, Magnus. Som om Gud inte finns. Skellefteå: Artos, 2015. s. 23.
6 Buber, Martin. Det mellanmänskliga. Ludvika: Dualis förlag, 2011 (original
1954). s. 32-33.

En möjlig väg framåt …
att öva på att finna
sin äkthet

Mirjam Olsson
Statsvetare, för närvarande Politisk
sekreterare på Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer.
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Pilgrimer

i en sekulär tid
och därefter

Hur har frikyrkan formats av den
moderna världen? Har hon, i viljan
att tvätta bort den moderna skam
stämpeln att vara alltför ”het och
dum”, kanske blivit alltför ”cool
och smart”? Göran Sahlberg
spanar efter frikyrkans postsekulära kompetens.
Vi hade gjort en vandring från riksgränsen
till katedralen i Nidaros/Trondheim. Tioåringen
hade fått sitt pilgrimsintyg, nu var vi på hemväg
per tåg i ett helt annat tempo. Utsikten genom tågfönstret
hade redan blivit en smula platt och intetsägande när hon
ville ta ett kort. Med tanke på den höga farten verkade det
dömt att misslyckas. Men hon visste precis hur det skulle
göras: Först videofilmade hon det förbiflimrande landskapet
med min mobil. Sedan gick hon systematiskt igenom filmen
bit för bit tills hon hittade den lite suddiga bilden av en vacker gård i kvällsljus som vi passerat utan att egentligen lägga
märke till den.
Att som här försöka ge en bild av frikyrkan i en postsekulär tid är ett företag som kräver en liknande förmåga. Att
under en pågående resa (genom det moderna-sekulära in i det
postsekulära) ”göra sig en bild” även om den på grund av det
höga tempot tyvärr inte kan bli särskilt skarp i konturen.
Sekulär optimism och frustration
Först några ord om det märkliga begreppet postsekularitet
som började användas mot bakgrund av en tilltagande insikt om att religionen i det moderna inte – tvärt emot vad
den gängse akademiska föreställningen länge gjort gällande
– höll på att förlora sin makt över sinnet och försvinna.1
Men religionen försvann inte. Att religionen också har

återkommit på agendan i samhällsdebatten är vid det här
laget uppenbart. En av de frågor bland flera som debatterats
är vilken hänsyn majoritetssamhället behöver visa dem som
– med filosofen Jürgen Habermas uttryck – reser med tyngre
«ontologiskt bagage» än andra medborgare. Kort sagt, de
som känner sig förpliktade att «lyda Gud mer än männi
skor» men som samtidigt kan ha svårt att göra detta till ett
gångbart argument i den offentliga debatten. Det är nämligen också detta postsekulariteten handlar om: Insikten att
ingen tradition, vare sig religiös eller sekulär, är värderingsfri och att det just därför är komplicerat eller – i värsta fall
– meningslöst att försöka översätta ett «religiöst argument»
tillbaka till ett förgivet neutralt språk på en demokratisk
allmänning.2 Att en folkvald i Sveriges riksdag skulle argu
mentera i termer av att klimatförstörande verksamhet är
«synd» skulle knappast förstås som något annat än ett talesätt bland andra. Eller, om det alls togs på allvar, kanske ett
retoriskt knep att försöka mobilisera religiösa väljare. Däremot skulle det knappast accepteras som ett meningsfullt politiskt argument i sig eftersom det inte finns några argument
«i sig». Tvärtom blir ett argument meningsfullt bara i förhållande till en viss mer eller mindre underförstådd kontext.
I praktiken aktiveras ofta en hel liten mosaik av religiösa,
juridiska och politiska kontexter till stöd för ett visst religiöst argument. Något som nyligen blev tydligt i fallet med en
frikyrklig barnmorska i Jönköping som argumenterade för
sin rätt att få slippa delta i aborter med hänvisning till såväl
en tolkning av bibelord, svensk diskrimineringslagstiftning
och Europakonventionen (svensk lag sedan 1995 till skydd
för bland annat ”samvets- och religionsfrihet”).
En annan sida av den post-sekulära insikten handlar om
att ett ”religiöst språk” inte alltid bara, eller ens först och
främst, handlar om ord. Det religiösa uttrycket innefattar
ofta även synliga, kollektiva praktiker som tillskriver kategorier som rummet och tiden specifika betydelser och omfattar även sådant som kläder, matskick, begravningsseder
etc. Därmed ifrågasätts också en västerländsk föreställning
om religion som först och främst något inre (och därför även
i sista hand något individuellt).

48 • Nod 2-3 2016

49 • Nod 2-3 2016

I kontrast till religionens ökade synlighet, måste man
nog konstatera att frikyrkligheten under årens lopp förlorat många av sina attribut och privatiserats. Det är minnesvärt att man tills för bara några decennier sedan ofta
kunde identifiera en ”frikyrkokvinna” genom frånvaron av
smink, en viss frisyr (uppsatt, oklippt hår), längden på kjolen (vanligen signifikant längre än modet föreskrev), med
obligatorisk huvudbonad – medan det idag är de islamiska
kvinnornas attribut och hälsningsskick som på sina håll
anses vara exempel på ett avvikande provocerande inslag
(eller ”intrång”) i det moderna offentliga rummet.
Funktionell tvåspråkighet
Det offentliga rummet har som bekant både en konkret och
en abstrakt innebörd. I konkret mening handlar det om gator
och torg vid sidan om privatägda bostäder och varuhus. I
en mera överförd mening tänker vi på samhällets ”kommunikationsvägar” och ”åsiktstorg”. Det var härifrån den
borgerliga offentligheten under 1800-talet gradvis genom
åsiktsbildning och framväxande demokratiska institutioner
började utöva kontroll över statsmakten. Det var också i
detta offentliga rum som den tidiga svenska frikyrkligheten
uppstod och började bearbeta sin identitet i spänningen
mellan att vara både ”kollektivt trossyskon” och ”individuell medborgare”. Ett identitetsarbete som så småningom
skulle göra frikyrkan till tvåspråkiga ekvilibrister med ett
privat-religiöst hemspråk i kontrast till ett sekulärt-offentligt språk för arbete, vardaglig kommunikation och politisk
påverkan.
I det sekulära-offentliga språket filtrerades under hand
många av frikyrkans specifika verbala trosmarkörer bort.
Samtidigt tonades de yttre attributen ner (ungefär som hattarna först blev ett liturgiskt plagg att användas under gudstjänsttid och sedan förvann för gott). På så sätt kan man,
alldeles oberoende av hur man ställer sig till sådana identitetsmarkörer, säga att frikyrkorörelsen på visst sätt bidrog
till sitt eget osynliggörande för att kunna integreras med andra rörelser och samhällsgrupper i den statsbidragsunderstödda ”folkrörelsedemokrati” som konstruerades i mitten
av 1900-talet.

Det är detta ekvilibristiska förhållningssätt som invandraren i den äktsvenska liberal-demokratiska offentligheten
förväntas behärska. När så inte är fallet inträder ofta, som
vi vet, en storartad frustration över att samhällets förnuftiga, sekulära mittpunkt skulle vara på väg att gå förlorad.
Postsekulariteten är, bland mycket annat, också en insikt
om att denna föregivna neutrala mittpunkt i praktiken är en
sorts historisk illusion.
En seg teori
Hur föreställningen om en bortvittrande religion fick ett
sådant fäste i västvärlden, finns det många samverkande
förklaringar till. Émile Durkheim (1858-1917) uppfattade religion som totaliteten av ett samhälles alla relationer. Karl Marx (1818-1883) såg religion som en ideologisk
funktion baserad på historiska produktionsförhållanden.
Max Weber (1864-1920) studerade sambandet mellan protestantismen och kapitalismens framväxt. Exemplen på det
tidiga sociologiska intresset för religion kan mångfaldigas.
Samtidigt var sociologin också en ”post-rörelse” som föddes i en våg av reflektioner över ett försvinnande samhälle.
Ferdinand Tönnies (1855-1936) beskrev denna utveckling
i termer av ett Gemeinschaft-samhälle byggt på familjära
relationer som övergick i ett institutionaliserat och industrialiserat Gesellschaft-samhälle med finfördelade roller.
Men sociologin gjorde också – precis som en del samtida
ideologisk postmodernism – vissa profetiska anspråk. En av
positivismens pionjärer, Auguste Comte (1798-1857), föreställde sig hur de ”teologiska” och ”metafysiska” stadierna
skulle efterträdas av ett ”positivt stadium” då det moderna
samhället skulle genomsyras av ett helt igenom rationellt
vetenskapligt förhållningssätt. Visionen om det rationellamoderna samhället hörde på så sätt redan från början samman med föreställningen om den ”irrationella religionens”
försvinnande.
Religionssociologen Oliver Tschannen har pekat ut tre
underliggande antaganden som han menar förklarar varför
religionssociologin ännu i slutet av 1900-talet in det längsta
fortsatte att vidhålla sambandet mellan modernisering och
en tilltagande sekularisering. Det första är att forskarna

Identitetsarbetet har gjort
frikyrkan till tvåspråkiga
ekvilibrister
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Begreppet postsekularitet är
ett annat sätt att säga att så
inte blev fallet

föreställde sig att specialiserade institutioner skulle till
godose de behov som tidigare adresserats av religionen. Det
andra att vetenskapliga och tekniska framsteg gradvis skulle undergräva mera irrationella-religiösa föreställningar.
Något som, för det tredje, skulle bidra till att även den personliga livshållningen skulle bli mera inomvärldslig.4
Begreppet postsekularitet är ett annat sätt att säga att så
inte blev fallet. Men också rikta uppmärksamheten på vad
som utmärker denna situation och undersöka vad som krävs
för att förstå och orientera sig i ett samhälle som har genomskådat denna föreställning om ett givet samband mellan det
moderna och det sekulära. Ett postsekulärt klimat inspirerar också forskare att ta en förnyad titt på föreställningen
om den specifikt svenska sekularismen.5
Religion i Sverige
Religionsvetaren David Thurfjell menar att sekularisering i
Sverige har uppfattats som besläktad med ett upplysningstänkande som på sin tid undergrävde statskyrkans politiska och intellektuella auktoritet. Under ungefär samma tid
ställde frikyrkan (väckelserörelserna) så höga krav på ett så
personligt och passionerat engagemang att få ville kännas
vid det. ”Religiös” blev på så sätt något som ”andra” var.6
Att någon inte skulle vilja beskrivas med ett begrepp
som antyder att man är ”dum” och/eller ”känslostyrd” är
ju strängt taget rätt begripligt. Även detta bidrog säkert
till den frikyrkliga ”dubbel-tungan” och därigenom till ett
osynliggörande i samhället. Till skillnad från de esoteriska
praktiker som fick en förnyad aktualitet under 1900-talet
och fortfarande är vid liv, var frikyrkan mera skeptisk till
att bädda in sitt budskap i ett mera vetenskapsliknande
tankesätt (även om man på sina håll försökte argumentera
för en samstämmighet mellan en bokstavstrogen bibeltolkning och vad man uppfattade som vetenskapens rön).7
Att ett samhälle med många olika trosföreställningar
ställer nya krav på samhälle, grupper och individer kan
verka självklart. I alla fall för den som inte hemfaller åt fantasier om en mera ”ren” eller friktionsfri samlevnad i ett
etiskt, religiöst och/eller politiskt likformigt samhälle. Men
finns det några speciella skäl att tro att den historiska rollen

som lågstatusreligion skulle kunna ha utvecklat några sidor
hos frikyrkligheten med speciell relevans i ett nytt postsekulärt klimat?
Till inte så liten del handlar nog detta om att frikyrkans
gensvar på dessa negativa förväntningar införlivats och
blivit en del av dess ”natur”. Kanske har den funktionella
tvåspråkigheten (privat/offentligt) i praktiken blivit dysfunktionell i så måtto att den redan ödelagt en djupare förtrogenhet med det egna religiösa hemspråket. I värsta fall så
att det varken duger till att efterlysa det egna försummade
”ontologiska bagaget” eller till att komma till tals (”vittna”) i ett nytt kulturklimat.
Postsekulär kompetens
Somliga forskare föreslår att postsekulariteten i grova drag
kännetecknas av en situation (1) där ingen speciell religion
har monopol; (2) där religionen inte endast kommer till
synes i individens inre upplevelser utan också tar sig kollektiva uttryck i det offentliga; (3) där olika sekulära och
religiösa föreställningar och grupper existerar i ett offentligt rum; och (4) där sekulära och religiösa aktörer har en
förmåga att klargöra den inre (sekulära eller religiösa) logiken för sina ställningstaganden och låta denna komma till
uttryck i samspel och dialog i ett samhälle som (5) kan hantera skillnaden mellan sekulära och religiösa traditioner och
tillåter de senare att uttrycka ”någonting mer”.8
Om man använder dessa kriterier som en utgångspunkt
för att förtydliga frågan om frikyrkans förutsättningar att
orientera sig och hantera ett postsekulärt klimat, kan man
inledningsvis konstatera att frikyrkans föregångare, väckelserörelserna, faktiskt en gång var med om att spräcka det
statskyrkliga religionsmonopolet. På så sätt bidrog man
också till att bereda marken för en eftersträvad religiös
pluralism (något man själv ibland själv glömmer i förhållande till muslimers rätt att på ett liknande sätt få ta plats i
det svenska samhället). I denna ökande pluralism försökte
frikyrkorörelsen under tilltagande konkurrens från en ”religiös marknad”, samtidigt så gott det gick, hålla fast vid
att tron hade kollektiva drag i form av ett gemensamt gudstjänstliv och en gemensam bekännelse (som även borde
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Insikten att sekularismen var en myt bland andra kan kanske
väcka frikyrkan ur dess moderna törnrosasömn

lämna avtryck i form av ett vittnesbörd i skarpast möjliga
kontrast till ”världen”). Att man som ”religiös andre” visste
att man existerade i ett offentligt rum där andra föreställningar än de unikt egna utgjorde norm, är på sätt och vis
bara ett annat sätt att säga att man självklart förstod att
man tillhörde en ”het” religiös minoritet i ett ”svalt” och
religionskritiskt land.
Men om frikyrkan verkligen utvecklat en specifik förmåga att klargöra den inre logiken i sina argument och ställningstaganden på ett sätt som kommer till uttryck i frikyrkans förmåga att leva och orientera i samhälle och tillvaron
i stort är väl mera oklart. Och om den lyckats bryta sig ur
en självvald isolering och kommunicera i ett samhälle med
många ”olika heligheter”, samtidigt som den förmår hålla
kontakt med detta ”någonting mer” som den egna traditionen rymmer, återstår helt enkelt att se.
Het och dum
Frikyrkligheten bär åtskilliga spår och sår från sin vandring genom det moderna. Frikyrkan har, med andra ord,
inte bara vandrat genom den moderna världen, utan också
– i tilltagande grad – blivit en del av den. Kanhända har
den i alltför hög grad mätt sina framgångar efter graden
av samhälleligt erkännande, snarare än inifrån sina egna,
inre troskriterier. Och kanske har den, i syfte att tvätta bort
den moderna skamstämpeln att vara alltför ”het och dum”
blivit alltför ”cool och smart” (så att till exempel den egna
numerären blir ett mål i sig och managementlitteraturen
ersätter ett kristet trosinnehåll).
Ambivalensen att erkännas som kyrka bland andra kyrkor (med möjlighet att göra anspråk på delegerad myndighetsutövning i form av vigselrätt och offentliga medel för sin
verksamhet, mission och utbildningar) har avsatt spår hos
frikyrkan. Kanske är det också i kampen för erkännande
som den språkliga ekvilibrismen har satts på sina hårdaste
prov. Möjligen är det också här som frikyrkan lidit sina
största nederlag såtillvida att ett eget kristet vittnesbörd utvecklas till en ganska harmlös allmänetisk produkt.9
Den senkomna insikten att sekularismen var en historisk
och funktionell myt bland andra kan kanske medverka till

att väcka frikyrkan ur dess moderna törnrosasömn. Men
inifrån den kristna trons logik är det avgörande inte om en
specifik spiritualitet som formats under intryck av en viss
epok överlever eller ej. Det avgörande är i stället om frikyrkan tillsammans med alla ”på Kristus troende” är beredda
att ”dö och uppstå med sin ende Herre” i och för en ny värld.
Om den ”kompetensen” finns är strängt taget en fråga som
ska studeras genom ”trons öga”.
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Den förlorade pärlan

Kan en kyrka som präglats av det moderna orientera sig i ett nytt
landskap? Anna Sophia Bonde ser en möjlighet i att kyrkan blir
beroende av Gud på ett sätt hon inte behövt vara på länge.
Kanske kan man applicera
det mönster på kyrkofamiljer
som brukar användas i samband med stora förmögenheter. En
generation förvärvar, nästa förvaltar
och barnbarnen förslösar. En generation får vara med om en väckelse, som
sedan går över i en mer konsoliderande
fas där det görs teologi och moral av
de starka upplevelserna. Ytterligare
några decennier senare är minnet av
väckelsen svagt och en hel kultur av
”Guds barnbarn” ägnar sig åt att bakom stelnade fraser söka ett förlorat
hjärta. Eller, förstås, lämnar allt det
där med Gud bakom sig.
I Svenska kyrkans fall har rikedomarna förvaltats under lång, lång

tid. Reformationsiver har övergått i
luthersk ortodoxi, som fått ge plats
åt (mindre) stråk av pietism och (större) stråk av ”Jesu enkla lära”. Under
1900-talet var de mest tongivande biskoparna präglade av liberalteologin.
Dess tankemässiga tillkortakommanden visade sig tydligast i den så
kallade Tro och vetande-debatten, där
filosofen Ingemar Hedenius gav sig på
de kristna dogmerna. Debatten var
skickligt regisserad av DN:s inflytelserike chefredaktör Herbert Tingsten
och fick de svenskkyrkliga biskoparna
att framstå som hopplöst antikverade,
i sin servila modernitet.
Deras arv var upplysningens
och 1800-talets avmytologiserade
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Jesusgestalt, en följd av att teologin
backat efter en rad besvärande frågor
från vetenskap och intelligentia. Det
är svårt att inte misstänka att denna
milda och oförargliga form av teologi var en nödvändig förutsättning
för deras status i samhället, som på
1940-talet ännu var mycket hög. De
försvarade sin position mångordigt
men argumenterade, till skillnad från
Hedenius, utan humor. De föredrog
att tala om ”sammanhang” och ”sanningsvärde” snarare än (det till synes
plebejiska begreppet) ”sanning”. De
sa ungefär som en sentida efterföljare,
K G Hammar: det viktiga är inte ifall
Jesus verkligen, konkret, gick på vattnet (Mk 6:45-52). Det berättelsen vill

förmedla sägs vara en högre sanning
om att Kristus besegrar kaosmakterna. Hammar antar, precis som sina
föregångare, att det går att extrahera
ett värde ur de nytestamentliga berättelserna även om man i grunden inte
tror att Gud verkar på ”övernatur
liga” sätt.
1949 verkade det bara finnas en
man i Sverige som kunde bemöta
Hedenius. Han hette Lechard Johannesson, var filosof och kulturskribent.
I sin Fyrtiotalet och idéerna – en bok
till gammaltroende kristna och moderna hedningar skriver han uppskattande om Hedenius tre postulat om
tron, de som biskoparna Bring och
Bohlin et consortes använde sådana
krumbukter för att försöka komma
undan. Att läsa Lechard Johannesson
är att öppna fönstret och släppa
in frisk luft i ett välmöblerat men
kvalmigt rum. Som troende kristen
avviker han förstås från
Hedenius uppfattningar på flera avgörande punkter men
han förenas med
denne i över
tygelsen att
sanning är
något viktigt,
något omistligt – som inte
utan vidare kan
ersättas av
halvmesyren
”sanningsvärde”.

inte konverterat och blivit romersk
katolik. Det känns på något sätt ödesdigert och symptomatiskt att den typen av klarsynthet inte rymdes i det
svenskkyrkliga hägnet. Arvet från den
teologiska liberalismen blev istället
å ena sidan en ”68”-kultur (vars inflytande i kyrkan är stabilt, än i dag)
och, å andra sidan, en konservativ
motrörelse som, både till sin gammaloch högkyrkliga variant, präglades
av ett ”rädda det som räddas kan”,
ett istadigt fasthållande vid gamla
ordningar och traditionella uppfattningar. Där den förra gruppen har velat vara positiva och gärna säga ”ja”
så mycket de kan säger de andra förstås helst ”nej”. För 68-orna är det
nya bra, eftersom det är nytt (och det
gamla dåligt eftersom det är gammalt) och för de konservativa är det
tvärtom. Ett på sitt sätt praktiskt och
transparent system!
Men mycket kraft har
gått åt till att upprätthålla positionerna,
att markera mot
rätt fiende.
Positionerandet kommer
mig ofta att
tänka på Michael Moore,
den amerikanske dokumentärfilmaren, och
hur beroende han
var av den exemplariske ”fienden” George
W Bush. Under Obama har
Moore inte varit tillnärmelsevis så
framgångsrik som tidigare.
De svenskkyrkliga socialdemokraterna gjorde i höstas en kampanj

Sanning
är något viktigt
som inte utan
vidare kan ersättas
av halvmesyren
”sanningsvärde”

Liberalism och
konservatism
Något jag länge funderat på är hur
den svenskkyrkliga efterkrigsdebatten
hade sett ut om Lechard Johannesson
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i vilken de försökte uppamma folklig indignation över en påstådd, reaktionär take over: vill du bli kyrko
politiker och hjälpa oss att hålla stånd
mot de konservativa mörkermännen?
Ändå tror jag att majoritetskyrkans
största fiende är hennes egen likgiltighet. Någon gång under alla dessa år
av, på sitt sätt, solitt förvaltarskap har
pärlan gått förlorad, den pärla som
var orsaken till att Lechard Johannesson skrev sin bok. Kanske försökte
han rentav rädda den kyrkans själ som
var på väg att gå förlorad. I efterhand
kan man tycka att även Ingemar Hedenius gick Guds ärenden i det att han
satte fingret på tomrummet efter den
där pärlan: var är den? Varför kan ni
inte försvara den bättre? Varför har er
kärlek blivit så ljummen? Han reagerade sunt på den andefattigdom som
mötte i liberalteologin.
Var den typen av teologi det oundvikliga priset kyrkan fick betala för
sitt inflytande, för världslig makt och
ära? Modernismens framtidstro inkluderade, även efter Andra världskriget, ett stort mått av humanism: människan kan om hon vill! Det blir bara
bättre! Följaktligen, från kyrkans perspektiv, var risken stor att hon skulle
anses föråldrad, hennes
zinflytande överspelat. Kärleken hade
svalnat; ändå skulle det dröja lång tid
tills skilsmässan sattes på pränt och
Svenska kyrkans präster ej längre fick
titulera sig ”statstjänstemän”.
Utmaningar och exil
Vår egen tid kallas ibland ”post-
sekulär”, vilket väl betyder att den
modernismens framtidsoptimism som
såg det som sin uppgift att en gång för
alla kicka Gud från tronen ersatts av

andra stämningar. Beroende på vilket
humör man är på kan dessa framstå
som existentiellt missmodiga och förvirrade eller klädsamt ödmjuka inför
de många frågor som trots allt kvarstår kring tillvaron. Allt fler människor erkänner, om de alls funderar
över sådana saker, att det är mycket
de inte vet. På detta öppna torg tar en
mängd försäljare plats; någon måste
ju, till exempel, ta emot de 100 000
som lämnat Svenska kyrkan hittills i
år. Asatron är numera ett erkänt samfund, new age-industrin med sina ofta
behagliga löften om asiatiskt välbefinnande lockar många till sitt glassiga
smörgåsbord.
För kyrkan finns det, som det brukar heta när man inte vill låta alltför
dyster, ”utmaningar” i detta nya läge.
Marknadens aktörer är legio; varför
ska man ”be” när man kan köpa dyra
yogakurser, snyggt förpackade? Varför skulle just Jesus, av alla ”vishets
lärare”, vara den enda vägen? Låter
inte det lite väl exkluderande?
Det är länge sedan Ingemar Hedenius vann striden i argumentation.
Det är lätt att göra sig lustig över
biskoparnas tafatthet då. Men det
vi kan ta med oss in i vår egen tid är
vikten av ödmjukhet i samtalet, att
lyssna på den andre och inte i dåraktigt högmod försöka vinna varje
kamp, bara för att ens status ”kräver”
det. Dessutom, när något annat blir
viktigare för kyrkan än hennes närhet
till Jesus, den korsfäste och uppståndne – om det så är uppmärksamhet,
titlar, fastigheter, jord eller skog –
så kommer hon ofelbart att i längden
förlora, även om hon på kort sikt ser
ut att ha kammat hem en härlig opinionsvinst. Det finns ingen seger för

kyrkan utan Jesus, inte i någon tid.
Det blir en märklig och smått obehaglig kontrast att, med detta svenskkyrkliga förflutna (sådant det nu är!)
läsa om den lidande kyrkan ute
i världen idag, i Irak, Syrien, i Indien. Håll
fast vid det du har,
så att ingen tar
ifrån dig segerkransen (Upp
3:11). Vi kan
för all del inte
rå för att vi
blivit födda
in i ett tryggt
land med högt
välstånd. Det
ska vi tacka Gud
för. Men det är en
paradox att vi som fått så
mycket så ogärna vill tacka.
Istället är vi, som en facklig slogan
löd, ”stolta, inte nöjda”. Det är ett
besvärligt arv att tas med.
Det har skrivits mycket om att
villkoren för kyrkan nu mer påminner om den första kristna kyrkans tid,
än statskyrkotidens. Kyrkan har blivit
av med de flesta av sina statsanknutna
privilegier och måste orientera sig i ett
nytt landskap. I jämförelse känns det

ödsligt, kanske ungefär som vid invigningen av det återuppbyggda templet i
Jerusalem efter exilen. Det verkade så
torftigt jämfört med den forna prakten
hos Salomos tempel. (Esr 3:12)
Ändå var exilen en
gåva till israeliterna.
Genom den
upptäckte de
på nytt Guds
kärlek, att den
sträckte sig
ända bort till
Babylon. Och
de fann, när
de återvände,
att det är en
ofruktbar frestelse
att drömma om
fornstora dar; Gud
verkar nu, med sitt folk,
om det bara är redo för Honom.
Tänk om Svenska kyrkan skulle våga
se så på sin nyblivna (och framtida)
fattigdom, att den möjliggör för henne att bli beroende av Gud på ett sätt
som hon inte behövt vara på länge,
länge. Den bevarar henne från lik
giltigheten, från den falska säker
heten, från misstaget att liera sig
med makten och den vägen skaffa
sig inflytande.

Mycket kraft
har gått åt till
att upprätthålla
positionerna, att
markera mot
rätt fiende

Anna Sophia Bonde,
Präst i Svenska kyrkan, bibellärare på Helsjöns folkhögskola
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Hela världen i klassrummet
Hur är det att jobba i en mångkulturell skola? Lisa Åsgrim brukar numera
behöva berätta att det faktiskt finns människor i världen som inte tror på
Gud. Och hon får kompetenser som vore värdefulla i varje svensk skola.
Jag jobbar på en skola
där ca 97% av eleverna har
svenska som andraspråk.
Staden som jag verkar i är mycket segregerad, även mellan olika invandrargrupper. Många muslimer väljer att
bosätta sig i det område som jag jobbar
i, där stadens största moské ligger.
Kristna ortodoxa bosätter sig nära
syrisk ortodoxa kyrkan. Detta leder
till att uppskattningsvis 80% av de
elever jag undervisar kommer från
en muslimsk bakgrund.
Jag undervisar i religion vilket ger
mig en utökad möjlighet att samtala
om religion och eleverna ser ofta mig
som en lärare som har koll på frågor
som rör religion. Alla lärare på min
skola kommer dock i kontakt med
religiösa frågor i vardagen.
Det första som möter någon som
kommer till min skola är förstås att
hela världen verkar finnas samlad här!
Det är just detta som gör att många
av oss lärare som jobbar här har sökt
oss just hit. Även många i personalgruppen kommer från olika kulturer! Många av flickorna bär huvudduk, även de barn som går i lågstadiet
och några kvinnor i personalgruppen.
Detta finns det en stor acceptans för
bland alla, både lärare och elever, vilket jag inte tror är en självklarhet på
alla skolor i Sverige.
När barnen blir ungdomar vill en
del be under skoltid, speciellt på fredagarna. Detta är något vi inte tillåter
under lektionstid. Men under raster
kan man finna personal som ber och

även några elever. Ibland klär pojkar
upp sig på fredagar i traditionell muslimsk dräkt med tunika och hätta på
huvudet.
Fasta och högtider
Under ramadan och även innan högtiden Eid al Adha är det många elever
som vill fasta. I denna fråga har vi ett

Som SO-lärare är
detta den perfekta
skolan att arbeta på.
Jag lär mig lika mycket som eleverna
samarbete med moskén vad det gäller de yngre barnen. Vi som är lärare
på skolan anser inte att barn ska fasta.
Det är inte hälsosamt för dem och de
klarar inte av att koncentrera sig på
skolarbetet. Imamen i moskén stödjer
dessa tankar och har därför varit hos
oss och talat med föräldrarna om att
man enligt koranen inte behöver fasta
förrän man har kommit in i puberteten. Då kan man börja med att pröva
några dagar och sedan öka för varje
år. Precis som vi vill vara lediga för att
fira jul vill muslimer vara lediga för
att fira Eid. Högtiden firas dels efter
ramadan men också efter vallfärden
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vilket leder till att många elever söker
ledigt 3-4 dagar för högtider som firas
med cirka två månaders mellanrum.
Detta är något vi lärare måste ha med
i vår planering. Under Eid efter rama
dan har vi ofta endast 2-5 elever i
varje klass. Önskemål här är ju att
kommunen skulle börja ta hänsyn till
detta och lägga in studiedagar under
Eid så att elever inte missar denna tid
i skolan.
Kost och kollektivism
I skolrestaurangen serveras en varierad kost men det finns alltid ett annat
köttalternativ om det serveras griskött. De flesta av oss lärare har blivit
ifrågasatta av elever när vi äter griskött men det ger ofta upphov till ett
bra samtal om att man får välja själv.
Många elever önskar också att allt
kött är halalslaktat vilket vi inte tillmötesgår. Det kan leda till samtal om
djurhållning men också om hur man
som muslim kan relatera till att kött
inte är halalslaktat. Jag hade en elev
som sa häromdagen: ”Det är ju bara
att säga bismillah (I Guds, den barmhärtige, den nåderikes namn) innan
man äter köttet så är det ju inte ett
problem längre!”
Sverige har länge varit ett utpräglat
individualistiskt samhälle och det blir
kulturkrockar när vi möter männi
skor från olika kollektivistiska kultur
er. Våra elever har ofta 5-10 syskon.
Detta leder till att man organiserar
familjen på sätt som vi inte alltid är
vana vid. De äldre syskonen tar ofta

hand om de yngre. Det är ofta de som
hämtar och lämnar på dagis och fritids. Detta gör att det kan vara svårt
för personal att få tag i målsman om
det är något man behöver prata om.
Ganska ofta fungerar de äldre barnen
som tolk till sina föräldrar vilket vi
som lärare inte tycker är så lyckat. Vi
bokar tolk så långt det är möjligt men
ibland behöver samtalen ske snabbt,
och då kan man behöva acceptera ett
syskon som tolk. Barnen blir också
fostrade av varandra med varierande
resultat. Det är ibland vackert att se
hur det som angår ett barn också angår hens syskon, men ibland kan det
ställa till problem när syskon ska gå
in och försvara varandra. Ett litet
bråk mellan elever i trean kan helt
plötsligt urarta till ett mycket större
bråk mellan syskon i nian.
Här kommer också detta med
hedersrelaterade frågor in. De finns
i alla kulturer, men vi har sett en ökning av fenomenet i takt med att Sverige blivit mer mångkulturellt. Detta
kan kopplas till det kollektivistiska
tänkande som många av oss som är
födda in i en svensk kultur kan känna
oss oförstående inför. Det kan ta sig
olika uttryck. I vissa familjer märker
vi lärare att sonen/sönerna har ett
ansvar för döttrarna under skoldagen. Och det är något som vi lärare
behöver motarbeta för att ge flickorna
den frihet de har rätt till under skoldagen. Många flickor ser skolan som en
fristad. En del byter till exempel om
till byxor efter att de kommit till skolan. De umgås med killar, vilket en del
inte är tillåtna på fritiden. Vid avslutningar händer det att elever som vill
vara med i en dansuppvisning avstår
på grund av att föräldrar kommer och
tittar. Problem på detta område kan
också uppstå när skolan tar emot instegsarbetare från arbetsförmedlingen
som inte delar, eller är insatta i, skolans förhållningssätt. Detta är något
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Vi utvecklas
mera som
människor
om vi möter
personer som
inte tänker
och tycker
precis som vi

vi i personalgruppen för samtal om.
För oss är det viktigt att skolan får
vara den fristad som eleverna
önskar. Det är därför inte självklart
att föräldrar är välkomna på alla
avslutningar och fester som hålls i
skolans regi.
En allvarlig fråga som vi i personalen möter är omskurna flickor. Vetskapen om detta kan exempelvis innebära att de måste få gå på toaletten
under lektionerna när vi vanligtvis
inte tillåter alla andra att gå. Det är
också något vi behöver ta hänsyn till
i sexualundervisningen, att alla faktiskt inte har samma förutsättningar. Ytterligare frågor som utmanar är
flickor som förlovas bort under högstadieåren. Flickor som är väldigt beskurna i sin frihet, som till exempel
måste gå direkt hem efter skolan och
aldrig får gå till fritidsgården som sina
bröder. Flickor som har svårt att finna

motivation till skolan för att de vet att
yrkeslivet inte är öppet för dem.
Demokrati och religion
För att återgå till mitt arbete som SOlärare (geografi, historia, religion och
samhällskunskap) så är min skola den
perfekta skolan att arbeta på. Jag har
hela världen i mitt klassrum och jag
lär mig lika mycket som eleverna! I
demokratiarbetet har jag i mitt klassrum levande exempel på vad diktatur
kan leda till. Det är dock inte alltid
som eleverna själva är medvetna om
sin egen historia på grund av att för
äldrarna inte pratar om det som varit
jobbigt. Det händer därför att det är
jag som lärare som får ge dem bakgrunden till varför elevens familj
befinner sig i Sverige.
Vad det gäller religion så är utgångsläget för undervisningen omvänd på min skola jämfört med många
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andra skolor i Sverige. När jag för
några år sedan jobbade på en landsortsskola fick jag börja religionsundervisningen med att förklara att 80%
av jordens befolkning faktiskt är religiösa och att det därför är viktigt
att förstå sig på religion, även om just
de eleverna inte mötte det så mycket
i sin vardag. På den skola jag nu jobbar behöver jag tvärt om berätta att
det finns människor i världen som inte
alls tror på Gud, och att det faktiskt
också är religionsfrihet. Att rätten att
inte tro finns.
Mina elever definierar sin vardag
i religiösa termer som jag tror många
i Sverige är ovana vid. Att exempelvis
svära vid Guds namn eller på koranen
är något vi hör varje dag. Eller att det
går ett sus genom klassrummet och
orden Stafrollah (det är Gud som
straffar inte jag, alltså jag fråntar mig
ansvaret för det jag ser eller hör just
nu) uttalas när man undervisar om
något som anses gå emot islam. Det
kan till exempel vara när man undervisar i kristendom, när man visar
bilder på Jesus (profeten Issa, inom
Islam) eller i sexualundervisningen.
Detta leder ofta till väldigt givande
diskussioner om vad som är heligt och
varför, om rätten att få tänka olika
och inte kränka varandra, eller nyttan
med att undervisa olika ämnen.
Vi har också elever på skolan som
inte är muslimer, många sekulariserade muslimer som kanske kommer
från familjer som flytt religionen, några få sekulariserade svenskar, asiater
som är buddhister eller sekulariserade. Dessa elever kan ibland bli starkt
ifrågasatta vilket vi som personal har
ett viktigt arbete att jobba emot. Frågan om religionsfrihet är ofta uppe till
diskussion. Allt jag berättat om är inte
konstigt i övriga delar av världen och

därför är det bra att vi i Sverige tvingas ur vår bubbla och får pröva våra
värderingar mot andras värderingar
för att se om de håller i det stora hela.
Utmaningar och skola
I ett sekulariserat samhälle stöter inte
sexualundervisning eller undervisning
om evolutionen på så mycket motstånd men i ett religiöst samhälle är
detta allt annat än självklart. Detta är
därför något som ifrågasätts när samhället blir mer mångkulturellt. En effekt av det är ju att en del väljer att ha
sina barn på religiösa friskolor som
föräldrarna tror har en mer flexibel
hållning i dessa frågor.
Synen på demokrati, jämställdhet och barnuppfostran är också frågor som tas upp till diskussion både i
klassrum och i relation till föräldrar.
Det är inte lätt att komma från en totalitär stat och sedan anpassa sig till
en demokrati som bygger på frihet
och ansvar. Vi kommer inte att kunna
nå alla i den vuxna generationen som
kommer till vårt land, men det är som
lärare väldigt hoppfullt att ha barnen
till dessa som flytt framför sig i klassrummet varje dag. Genom skolgången
kan vi lotsa dem in i ett demokratiskt
samhälle och låta dem få träna på att
bli demokratiska medborgare som
ju är ett av huvuduppdragen för oss i
svensk skola.
För att bli godkänd i idrott i 9:an
måste man kunna simma. Om enda
chanserna till att öva på simning är
den som ges i skolan har man inte samma förutsättningar som alla andra som
är uppväxta i en kultur som badar hela
somrarna. Det hjälper inte om man är
en elitidrottare och klarar alla andra
moment i idrott. Detta är inte jämlikhet. Samtidigt är det också jämlikhet
att kunna simma. Moment 22.

I många kulturer lever man inte
i naturen så som vi är vana vid att
göra. Det finns ingen allemansrätt,
vilket innebär att man inte har tillgång till naturen. Naturen ses också
ofta som skrämmande. Skogen anses
ofta vara farlig, en plats man ska undvika. Orientering är därför något som
många elever tycker är läskigt, och
orientering är ytterligare ett område
inom idrottsmålen som behöver vara
uppfyllt för att få betyg i idrott.
Ofta kan man som lärare uppleva
ett gap mellan elevers erfarenheter och
vår uppfattning om barndom och vad
som kan förväntas av barn. Här krävs
det ödmjukhet. Jag som 40-årig kvinna i ett av världens mest jämställda
länder kan omöjligt förstå den 13-åriga flickan som för 4 år sedan var
tvungen att fly helt ensam för att återförenas med sin mamma i Sverige. De
flydde från fullt krig med kulor som
gick rakt igenom väggarna in i huset
där hon bodde. Döda människor på
gatorna och rebellgrupper att fly ifrån.
Pappan finns inte mer. Ändå möts vi i
en skola i Sverige. Hon förväntas vara
ett barn med en meningsfull fritid
och utan för mycket krav hemifrån.
Hon förväntas ta till sig alla våra
värderingar som vi i Sverige anser vara
objektivt riktiga. Hon förväntas också
nå högt uppsatta mål i den svenska
skolan. Vi kanske inte kan kräva allt
detta. Att se henne lyckas lämnar mig
imponerad och ödmjuk.

Lisa Åsgrim
Högstadielärare
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Ett annat område som Sverige har
en annorlunda hållning i är synen på
aga. Vi som lärare har anmälningsplikt vid oro över om ett barn far illa.
I denna fråga anser inte jag att det råder jämlikhet för alla barn i Sverige.
Barn som lever i familjer med en annan kultur tror jag inte ”oro-anmäls”
i lika hög utsträckning som kulturellt

Mina elever definierar sin
vardag i religiösa termer
svenska barn. Detta på grund av att
det kan vara som att öppna Pandoras
ask, och att det inte finns resurser till
att ta tag i denna stora fråga.
Olika situationer i vardagen på skolan tvingar oss in i samtal och lösningar som är lite utanför boxen. Detta i sig
ger kompetens som jag skulle önska att
all personal på Sveriges skolor skulle
få tillgång till. Det är därför olyckligt
att Sverige är så segregerat, för det ger
inte en sann bild av hur vårt samhälle
ser ut. Jag tror vi skulle utvecklas mer
som människor om vi vågade och fick
möjlighet att möta människor som inte
tänker och tycker precis som vi. Det är
först då vi vet vad vi har som vi behöver kämpa för och vad vi behöver omvärdera.

Guden
som
vägrar
dö
Vilka bilder av sekulariseringen
blir synliga hos två av 1900-talets
största filmare? Jörgen Ovesen
ser gemensamma drag och anknyter även till aktuell debatt.
alla med minsta intresse för filmhistoria
känner till den svenske regissören Ingmar Bergmans brottningskamp med ”fadersguden”. I film
efter film försökte Bergman göra sig kvitt sitt religiösa arv,
och likt många samtida filmare närmade han sig det existentialistiska tankegods som var rådande under 1940- och
50-talen, kanske med författaren Albert Camus som främsta fixstjärna. Dennes övertygelse att det är lönlöst att söka
en mening med livet och att vi istället måste lära oss att leva
med det faktum att livet är meningslöst speglas vagt men
suveränt i det som kommit att kallas regissörens ”gudstrilogi”. I Såsom i en spegel gavs ett litet hopp om Guds existens och mening i tillvaron, och filmen följdes av Nattvardsgästerna med prästen som genomför sin gudstjänst i
en tom kyrka och därmed lärde oss att vi måste leva som
om livet ägde mening, även om det förvisso inte har det.
Med den sista filmen i trilogin, Tystnaden, tog Bergman
emellertid steget bort från existentialismens ikoner. Livet
är här bara en radda dystra ögonblicksbilder där ingen
mening går att finna. Resultatet av denna illusionslöshet

kunde så skådas i Vargtimmen, där varken vi eller filmens
huvudrollsinnehavare längre ens kunde avgöra vad som var
verkligt och vad som var fantasi.
Allt är tillåtet
Men också andra stora namn inom filmen har brottats med
sekulariseringen och dess dilemman, och genomgått en utveckling som liknar Bergmans. Likt den svenske regissören
hade amerikanen Stanley Kubrick låtit sig tjusas av den
trendriktiga existentialism som omfattades av gatans filosofer vid mitten av det förra århundradet.1 Denna filosofi
om konsten att via aktiva livsval finna mening i en tillvaro
som i sig själv är absurd hade enligt Jean Paul Sartre sitt
utmanande ursprung i några ord som brukar tillskrivas den
ryske författaren Dostojevskij: ”Finns inte Gud blir allting
tillåtet”.2 Och i den film som fortfarande betraktas som en
av världens mest kontroversiella, A Clockwork Orange från
1971, låter Kubrick såväl kristendomens klichéer som existentialismens konfronteras med en ung man som närmast är
en inkarnation av Dostojevskijs oroande tanke.
Det är en film om vilken den evangelikale tänkaren
Francis A Schaeffer lär ha sagt att varje kristen borde se den
för att förstå sin samtids hopplöshet.3 Boken som filmen
bygger på är skriven av engelsmannen Anthony Burgess, en
humanist med sin tro på livet grundad i en katolsk, kristen
grundsyn. Berättelsen handlar om den begåvade unge Alex,
som tillsammans med sina kamrater drar runt i ett futuristiskt, förfallet London och inte finner utlopp för sin energi
annat än genom misshandel och våldtäkt. Efter att ha dömts
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Även Kubrick förlorar fotfästet när Gud
och referenser till högre värden avskaffats

till fängelse för mord blir Alex uttagen som deltagare i ett
experiment där han på pavlovskt vis ”avvänjs” från tanken på våld och sex och därmed förvandlas till en moralisk
robot – ”den perfekte kristne”. Den ende som protesterar är
fängelseprästen, som menar att Alex genom behandlingen
förlorat sin förmåga att göra fria val, och därmed också
förlorat sin mänsklighet – en inställning som gör prästen
till språkrör för såväl tankegångar i tiden som för klassisk
kristendom.
Men Kubrick avväpnar på ett försåtligt vis Burgess präst!
Själasörjarens tro förlöjligas så när som på just den övertygelse om människans frihet som väl inte bara troende
omfattar, och filmen slutar i svartaste nihilism. När filmen
lämnar den hånfulle Alex – nu återbördad till ett liv hängivet ondskan – skrattar ligisten inte bara prästens Gud rätt
upp i ansiktet, utan också existentialismens och sekularismens gudlöshet. Kvar lämnas vi i ett postsekulärt, etiskt
och moraliskt limbo. Ingen har fångat detta dilemma bättre
än Paulus, när han redan för tvåtusen år sedan beskrev den
gudlösa människan som en vilsen varelse ”utan hopp och
utan Gud i världen” (Ef 2:12).
Bot och bättring
Kubrick, som bosatt sig i England, hade med A Clockwork
Orange dock gjort sig till ovän med så stora delar av befolkningen på de brittiska öarna (filmen anklagades bl a för att
ha orsakat ett antal copy cat-brott) att han nu ville ge sina
nya landsmän bilden av en invandrare som gjort England till
sitt hem. Och som grädde på moset ville han göra den bästa

brittiska, historiska filmen någonsin, byggd på en roman av
den välkände, engelske författaren William M Thackeray.
Resultatet blev 1700-talshistorien Barry Lyndon, en film
som mer än andra av regissörens filmer manar till kontemplation över det oundvikliga livsfiaskot på ett bergmanskt
vis. Filmens svindlande vackra bilder tolkas ofta som en
sorgesång över en svunnen tid, men jag menar att de ännu
mer uttrycker en svanesång över Människan som påbörjats
redan med Kubricks lika kontemplativa science fiction-film
År 2001 – Ett rymdäventyr.
Men också Kubrick förlorar fotfästet när Gud och referenser till högre värden avskaffats. Kubricks vargtimme
heter The Shining där världen, precis som i Bergmanfilmen,
blir sammanhangslös och fullkomligt absurd. Det
intressanta är dock att det är här det också vänder! Den
enerverande kvinnan Wendy visar sig i filmens slutscener
bli Kubricks första (och kanske enda) hjälte, som till och
med lyckas slå sig ur tillvarons absurditet. Därmed öppnas
portarna för en återgång till tro på livsmening. Med sitt
nästa verk, krigsfilmen Full Metal Jacket, skapade Kubrick
en djupt moralisk historia, och i Eyes Wide Shut – länge
saluförd som något slags pornografi – lutade han sig mot
en biblisk dramaturgi som märkligt nog gått alla filmanaly
tiker förbi. Här får vi följa Kubricks Adam och Eva i Tom
Cruises och Nicole Kidmans gestalter, från Paradistillvaro,
över syndafall och återlösning, följt av bot och bättring, i
en synnerligen obehaglig men oupphörligt fascinerande film
som tyvärr blev regissörens sista.
Inte heller Bergman klarade att ta livet av sin ”faders-
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Ingmar Bergman avundades dem
han kallade ”religiösa oskulder”

gud”. Den präst i Fanny och Alexander som representerade
såväl regissörens far som hans gudsbild gick en gruvlig död
till mötes i lågorna i en brand. Men i en avslutande scen där
den unge Alexander spatserar omkring i hemmet i halvbild
i filmrutan, fylls plötsligt hela bakgrunden av svart färg och
ett kors i guld. Det är prästens kappa som fyller ut bilden,
och den man vi sett förintas i lågorna går i all välmåga bakom pojken och kastar honom till marken med orden: ”Mig
slipper du inte.”
Nya former
Så kan läget också upplevas i en tid vi skulle kunna kalla
postsekulär, där sekulariseringen tycks ha kommit av sig
trots att filosofen Nietzsche redan vid slutet av 1800-talet
proklamerade ”Guds död”. De religiösa uttrycken verkar
hela tiden leva vidare, dö men återuppstå, eller finna nya
former. Detta trots att sekulariseringens seger sågs som en
självklarhet på 1960-talet, med en polarisering mellan tro
och vetande som religionsforskaren Karen Armstrong menar var något helt nytt i historien.
Under detta årtionde polariserades den debatt som de
senaste åren möjligen nått sitt klimax med de så kallade ”nyateisternas” – Rickard Dawkins, Sam Harris, Christopher
Hitchens – infernaliska angrepp på alla religioner, främst
Islam, där tro och vetande ses som strikt åtskilda storheter. Det enda alternativet till Dawkinska eruptioner mot all
form av religiös tro verkar vara ett artigt konstaterande att
dessa aldrig går att förena, men att de är kompetenta på var
sina områden: förnuft och vetande samlar fakta, och reli-

gionen tillhandahåller ett fundament för samhällets etiska
och moraliska bygge.
Men under 60-talets Gud-är-död-våg syntes vetandet
inte bara separerat från tron, utan också från väl etablerade
etiska värderingar. Nobelpristagare som DNA-upptäckaren
Francis Crick kunde utan att darra på manschetten påstå att
tron på alla människors lika värde saknar biologisk grund,
och att denna inte bara är en religiös rest utan också är biologiskt icke önskvärd.4 Och så sent som 1971 kom B F Skinners bok med den utmanande titeln Beyond Freedom and
Dignity där den kände beteendevetaren skamlöst förordade
manipulation av våra hjärnor, vilket fick Anthony Burgess
att kalla den ”en av de farligaste böcker som någonsin
skrivits”5 och Schaeffer att skriva motskriften Back to
Freedom and Dignity. Burgess bok A Clockwork Orange
hade ju också närmast profetiskt förutspått Skinners tankar tio år tidigare, och såväl Burgess som Kubrick menade
att A Clockwork Orange var en drift med beteendevetarnas
skrämmande teorier.
Dagens nyateister är dock klokare än att använda sig av
dessa religionens dödgrävare från tidigare år. Sam Harris är
en hjärnforskare som menar att byggandet av etik kan jämföras med kampen för hälsa, vilken ju aldrig behövt någon
religiös överbyggnad.6 Men mot detta måste ställas en högst
relevant invändning mot en syn på vetenskap som närmar
sig det absoluta: begrepp som mänskliga rättigheter och individens okränkbarhet har under historiens lopp visat sig
vara skrämmande lättmanipulerade.
Ingmar Bergman avundades dem han kallade ”religiösa
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oskulder”, det vill säga alla som obekymrade om livsfrågorna klarar att leva sina liv utan grubblerier. Men tänk om begreppet religiös oskuldsfullhet också kan tillämpas på dem
som klarar att leva med att den ekvation som ställningskriget mellan tro och vetande innebär inte går ut! Så avslöjade
den svenske regissören i boken Bilder att han, under arbetet
med den film som jag personligen upplever som ett ateistiskt
credo, Det sjunde inseglet, ägnade tid i bön och förbön till
samme Herre som filmen tycktes förneka.7 Detta fann han
uppenbarligen inga problem med; ekvationen måste inte gå
ut.
Kristen tro kommer alltid att finnas som ett sätt att leva,
snarare än som en samling dogmer att okritiskt omfatta.
Med det i minnet behöver sekulariseringen inte skrämma
oss ner i skyttegraven. Vi har alla skäl att också som troende
tvärtom välkomna den. Få saker är väl mer skrämmande än
de historiska försök som gjorts att etablera teokratier, med
IS som det för stunden allra mest skrämmande exemplet. De
flesta av oss vill väl inte heller se friskolor där vetenskapsförnekelse och religiös intolerans får frodas fritt. Teologiska
diskussioner kommer att finnas i kyrkan för alltid, men frågan är om inte religion i sina bästa former i första hand är
ett arbete, ett innerligt liv i bön, en träning i utgivande och
en kamp för att ”skaffa rätt åt de kuvade” som ju var det
enda offer den kristne guden efterfrågade.8
Religionens uppgift, skriver Karen Armstrong, hänger
nära samman med konstens, nämligen att hjälpa oss att
leva kreativt visavi de realiteter till vilka det inte finns några
lätta förklaringar.9

Fotnoter
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Kubricks storhet bestod bland annat i förmågan att skapa filmkonst som
tangerade det konstnärligt avantgardistiska samtidigt som den lockade en
bred publik till biograferna. Med filmer som Dr. Strangelove, År 2001 – Ett
rymdäventyr, A Clockwork Orange och The Shining har han för evigt skrivit in
sig i filmhistorien – filmer som körs om och om igen i våra tv-kanaler, och som
närmast blivit ikoner och en del av vårt kollektiva medvetande.
	En återkommande tanke hos den ryske tänkaren, som blev utgångspunkten
för den moderna existentialismen enligt Sartre i verket Existentialismen är en
humanism.
	Http://keithmccallum.org/inside/2306 (åtkomst 2016-09-17).
	Dessa ord av Crick låter sig lätt finnas på Internet när man söker det direkta
citatet, men källan är sällan mer preciserad än att det skulle kunna hänföras
till ett tal denne höll så sent som 1971.
Burgess, Anthony: Din tid är ute. (Brombergs Bokförlag AB, 1991).
	Harris, Sam: Moralens landskap (Fri Tanke förlag, 2011).
Bergman, Ingmar: Bilder (Norstedts, 1990).
Ps 10:18, Mark 12:33.
	Armstrong, Karen: För Guds skull. Om religionens betydelse (Brombergs,
2012).

Jörgen Ovesen
Bildlärare och författare till boken
Pojken med de stora ögonen: Stanley
Kubrick och hans filmer (Fri Tanke
förlag, 2016).
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Den svenska skolan har foku
serat på moral och förnuft
när det gäller förståelsen av
religion. Kan en skolning av
sinnet för skönhet vara nödvändig för att förstå religion i
en tid som vår, frågar Lovisa
Bergdahl i sitt sökande efter
en postsekulär pedagogik?

Att skola
skönhetssinnet
Om ’det religiösa’ inte försvinner utan, tvärtom, blir alltmer synligt och påtagligt i samhället
och den offentliga debatten, vilken kompetens behöver skolan då skola? Har insikterna om det post-sekulära
någon påverkan på pedagogiken? Kan morgondagens generation bli bättre än dagens generation på att förstå religion?
Sanning, godhet och skönhet är tre oskiljaktiga grundprinciper i själva Varat eller tre vägar som leder till kunskap om Gud och till självtranscendens, det vill säga hjälper
människan att överskrida sig själv och förädlas. Ändå är
nog skönheten den mest bortglömda kunskapsvägen i vår
tid. Den negligeras inte bara i diskussionen om hur vi ska
förstå religionens plats och roll i det offentliga livet. Skönhetens betydelse för människans kunskapsutveckling och
fostran lyser också helt med sin frånvaro i skoldebatten, en
debatt som tycks ha fastnat i en ensidig antingen-eller-logik:
antingen kunskap eller fostran.

Innan vi funderar vidare på skolandet av skönhetssinnet,
låt oss börja med religionsdebatten och titta på hur religionens roll och plats har formulerats.
Religionens återkomst: sanning och godhet
Om vi skulle granska den pågående debatten om religion
i många västerländska samhällen skulle vi nog behöva
konstatera att den både är aggressiv och anmärkningsvärt torftig. Torftigheten tar sig uttryck i att det är få som
i den offentliga debatten kan svara på religiösa frågor på
ett initierat sätt, något som har fått vissa forskare att tala
om religionsblindhet och behovet av att utbilda för en bättre
religiös läskunnighet (Hammar, 2006). Andra hävdar att
religion har blivit ett slags ”skämskudde” och att torftigheten är orsakad av blyghet: svenskar tycker att det är pinsamt
och barnsligt att offentligt tala om religiösa övertygelser
och tillhörighet (Thurfjell, 2015). Det anses fortfarande inte
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vara förnuftigt och inte helt ”vuxet” att vara religiös (ibid.).
Vanligast i vårt svenska samhälle är kanske att ställa
religionen mot förnuftet (snävt definierat). Inom den mest
aggressiva falangen i denna position finner vi en ström av
böcker och artiklar från den så kallade nya ateismen, en
rörelse som argumenterar för att det offentliga livet bör vara
fritt från religion (exempelvis Sam Harris,
Richard Dawkins och Christer Sturmark). Eftersom religiösa över
tygelser är irrationella och vidskepliga och inte lever upp till
förnuftets krav på verifikation och evidens är målet
att utesluta det religiösa
från det offentliga rummet. Responsen från religionens egna representanter är ibland lika aggressiv,
och det apologetiska försvaret av tron tar inte sällan
också en upphettad form.
I sin mildare variant ser denna
position kunskapen som den främsta
vägen till att förstå religionen i samtiden.
Alltså, ju mer kunskap vi får om varandras bevekelsegrunder desto bättre kommer vi att kunna leva tillsammans.
Med andra ord, om vi förstår varför den muslimska kvinnan väljer att bära sjal eller burkini, varför unga moderna

Skönhet
är kunskap, en
högre kunskap, eftersom den drabbar
människorna med
sanningens hela
kraft

människor konverterar till katolicismen eller varför judar
äter koschermat blir det lättare att acceptera varandras olikheter. Kunskap leder till acceptans vilket leder till ett mer
öppet, tolerant och konfliktfritt samhälle – så ser logiken ut.
Andra placerar religionen inom moralens domän. Religion och det religiösa handlar inte i första hand om sanningsanspråk och konkurrerande rationella utsagor som går
att bevisa eller motbevisa, utan om osjälviskhet och godhet.
En del röster vill här betona att Europa har en kristen värdegrund och att bejakandet av denna grund är en nödvändig
förutsättning för att kunna ta emot ’de andra’ i ömsesidig
och harmonisk samlevnad. Förespråkare av moralens väg
vill inte bara visa att religiösa övertygelser genom århundraden har motiverat människor att göra gott. De vill också
påminna om att kyrkor och religiösa institutioner under
lång tid har varit platser för existentiell eftertanke och för
utövandet av social rättvisa. Människan är till sin natur en
moralisk varelse med ett av Gud nedlagt samvete och ”utan
Gud är allt tillåtet” (Dostojevskij). Alltså behövs Gud (religionen) som en slags garant för moralen.
Skolan följer i stort ovanstående fokus på moral och
förnuft när det gäller att förstå religionens roll och betydelse i samtiden. Gymnasiets ämnesplan i religionskunskap,
till exempel, gör tydligt att det centrala innehållet ska behandla kunskap om de olika religionernas livsåskådningar
och trosläror (främst gudsuppfattningar och människosyn)
samt förmåga att kunna analysera etiska frågor. Så här skriver Skolverket:
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Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala
innehåll:
• Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika
livsåskådningar.
• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och
mellan religioner.
• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt
i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar
och elevernas egna ställningstaganden.
Av de tre grundprinciperna – sanning, godhet och skönhet
– tycks alltså sanningen (förnuftet) och godheten (moralen)
vara de mest beprövade för att förstå religion och det religiösa i vår tid, både i skolan och i den offentliga debatten.
Vad har då hänt med skönheten?
Skönhetens försvinnande?
Skönhetens försvinnande kan beskrivas på många olika sätt
men låt oss fokusera på tre faser. Den första har att göra
med den moderna vetenskapens framväxt vid 1700-talets
slut och övergången från ett förtrollat till ett avförtrollat
kosmos (Taylor, 2007). Vetenskapsmännens främsta uppgift blev då att förklara och ordna tillvaron så att den kunde
bli begriplig utan referens till högre makter och man började särskilja sådant som egentligen hörde ihop. Sanning,
godhet och skönhet ansågs inte längre ha med varandra att
göra, liksom inte heller kropp och tanke, ande och materia,
förnuft och känsla, form och innehåll. Det (natur)veten-

skapliga förnuftet skulle undanröja tillvarons alla tvetydigheter och skönheten, liksom religionen, kom att ses som en
väg till förljugenhet, förströelse och förförelse. Den ansågs
onyttig och oanvändbar. Filosofen Immanuel Kant blev i
detta sammanhang skönhetens (estetikens) förespråkare
men med honom blev skönheten en självständig
kategori. Konsten skulle njutas för sin
egen skull, och den estetiska erfarenheten skulle skiljas från moralen
och filosofin.
Förintelsen blev nästa skäl
till skönhetens försvinnande.
”Ingen kan skriva poesi efter
Auschwitz”, sade man. Var
fanns Gud under Förintelsens
dödsmaskineri? Om inte
god
heten är en inneboende
del av själva varat, vilket
Auschwitz bevisade, då kan
inte heller skönheten eller sanningen vara det. Skönhet kom nu
inte bara att ses som något irrationellt,
liksom under upplysningen, utan även som
världsfrånvändhet och förljugenhet, som en täckmantel för
lögnen och ondskan. Ingen kan (eller bör) ägna sig åt konst
eller kultur medan människor lider och världen står i brand.
I vår tid tycks skönheten mest ha blivit en rent subjektiv
fråga och kultursociologerna talar om vardagslivets este-
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Skönheten
förändrar oss
och rubbar våra
invanda
uppfattningar

tisering. Skönheten sitter i betraktarens öga, och det som
är skönhet för mig är inte nödvändigtvis skönhet för dig.
Skönheten har kommit att associeras med förlegade borgerliga ideal eller med att göra intryck på andra genom kläder
och inredning, och våra facebookkonton svämmar över av
bilder på det ljuva livet. Samtidigt vet vi att skönheten i livet
är något mycket större än vad en statusuppdatering lyckas
fånga, liksom att skönheten tycks bli som mest intensiv och
påtaglig mitt i det svåra och smärtsamma.
Men så här har det inte alltid varit. Under medeltiden och
under antiken ansågs skönheten vara objektiv och av avgörande betydelse för det sanna och det goda. Medeltidens
teologer, som Thomas av Aquino, återvände till klassiska,
antika tänkare hos vilka det var omöjligt att förstå världen
och sin plats i den utan skönhet. Världen och materien ansågs genomlyst av ett gudomligt ljus och skönheten var en
nödvändig och inneboende del av själva Varat, tillsammans
med sanningen och godheten. De tre grundprinciperna var
oskiljaktiga. Det som var skönt var samtidigt sant och gott
och att ägna sig åt det sköna i vördnad och hänförelse kunde
inte ske utan att också ägna sig åt sanningen och godheten.
Skönhetens återkomst?
Vad skulle det innebära om skönhet, förstådd som hos de
medeltida tänkarna, åter fick ta plats i vårt sätt att förhålla
oss till livet och världen? Vad är skönhet?
Skönhet, skriver Joseph Ratzinger (2005), hör varken
ihop med ytlig esteticism eller med irrationalitet och den

är inte en flykt från klarhet, allvar och förnuft. Tvärtom.
Skönhet är kunskap, en högre kunskap, eftersom den drabbar människorna med sanningens hela kraft. Vad som alltså
behövs insikt om, för att skönhet inte ska uppfattas som
verklighetsflykt, är insikten om att skönheten förändrar oss
och rubbar våra invanda uppfattningar. Att bli drabbad av
”skönhetens pil”, skriver han, är en omtumlande och paradoxal erfarenhet därför att vi försätts i ett ambivalent tillstånd. Skönheten är både vacker och smärtsam, både ljuvlig och frånstötande liksom Kristus är både ”den skönaste
bland människor” och ”den som man vänder sig bort ifrån”.
Det är bara en sådan paradoxal skönhet, skriver Ratzinger,
som, med Dostojevskijs ord, ”ska rädda världen” (2005).
Den amerikanske teologen David Bentley Hart (2003)
beskriver flera av skönhetens karaktäristika i sin bok The
Beauty of the Infinite och i likhet med Ratzinger menar han
att skönheten hör intimt samman med godheten och sanningen. Den kristna tron är etisk, skriver han, eftersom den
först är estetisk, ”den öppnar varat och varelser – till kunskap eller kärlek – endast inom ramen för dess skönhets fria
ordningar, och den manar fram en längtan som är moralisk
endast på grund av att den inte är likgiltig” (s. 15, min översättning).
Hart tar fasta på skönhetens ambivalenta karaktär när
han skriver fram den som distansens sanna form (s. 18). I
den distans som uppstår mellan den som skådar och det som
blir beskådat skapas ett rum av förundran och nyfikenhet,
något som omöjliggör alla försök att definitivt bestämma
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det skönas karaktär. Att det sköna därmed blir vagt och
rörligt och delvis också obeskrivbart är en viktig poäng då
det är skönhetens obestämbarhet som håller oss etiskt medvetna och alerta.
Ett andra karaktärsdrag är att skönheten skyddar oss
från gnosticism. Världen utgör själva ”scenen” på vilken
den gudomliga skönheten tar plats och form. Därmed går
det gudomliga och det världsliga inte att skilja åt, liksom
inte heller det andliga och det materiella. Som bebodd av
skönhet är världen ett onödigt (icke-nödvändigt) uttryck för
Guds översvallande godhet och skaparglädje, och den härlighet som överallt uppfyller jorden är ett uttryck för detta.
Härligheten är ett tecken på att den skapade världen tillhör
överskottets logik och inte nödvändighetens, och därmed
kan skönheten som kategori inte placeras inom det nyttigas
och relevantas sfär.
Den tredje aspekten, slutligen, är gränsöverskridandet.
Skönheten är den mest rastlösa av de tre grundprinciperna
och den vägrar att erkänna alla strikta isärhållanden av,
till exempel, immanens och transcendens, materialitet och
andlighet, övernaturligt och naturligt, rationellt och ickerationellt. Här återkommer medeltidens holistiska tänkande
och skönhetens gränsöverskridande karaktär innebär att
erfarenheten av skönhet tillför dimensioner till sanningen
och godheten som dessa inte kan uppbåda på egen hand.
Man kan alltså tala om en skönhetens sanning liksom en
sanningens eller en godhetens skönhet.

där det finns alltför lite utrymme för skönhet, det vill säga,
för något annat än det instrumentella lärande som förutspås
ge mesta möjliga utdelning på arbetsmarknaden, som mot
en samtid där förenklade uppdelningar mellan de onda och
goda, religion och politik, offentligt och privat, demokratiskt och icke-demokratiskt tycks ha fått förnyad
legitimitet.
Att skola sinnet för skönhet, slutligen, innebär att på ytterligare ett
sätt (än genom sanningen och
godheten) försöka förstå religion och ’det religiösa’ i vår
tid. Ratzinger fångar detta
med följande ord, som får
avsluta:

Att skola skönhet som postsekulär kompetens
Ju allvarligare världsläget blir och ju fler orosmoln som
hopar sig över oss, desto mer frestande blir det att åter avfärda skönheten som världsfrånvänd och onyttig. Men vad
går förlorat om skönheten avfärdas?
I en värld utan skönhet, skriver Aidan Nichols O.P.
(1998) förlorar även det goda och det sanna sin inre attraktionskraft och auktoritet, och vi får allt svårare att urskilja
även dessa båda kategorier. Alltså, om vi förlorar förmågan att se det vackra, det oförstörda och det ljuvliga mitt i
allt det förfulade, raserade och frånstötande, då är även vår
möjlighet till godhet och sanning i fara.
”Utan skönhet förgås människan”, skriver Anders Piltz,
och ”i längden är det det onyttiga som är det enda nyttiga”
(2002, s. 73). Att skola skönhetssinnet handlar därmed om
att öva sig i att se värdet av det onyttiga och det till synes
oanvändbara, liksom att behandla jordens resurser och allt
materiellt med vördnad. Det handlar, har vi sett ovan, om
att öva sig i den distans som möjliggör att jag tar emot livet
och andra människor som en gåva och inte som en rättighet
eller som en del av mig själv. Den här typen av gränsöverskridande skolning i ett paradoxernas både-och-tänkande
kan ses som ett förslag på en motrörelse – såväl mot en skola
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I en värld utan
skönhet förlorar
även det goda och
det sanna sin
attraktionskraft
och auktoritet

”Jag har ofta sagt att … den
skönhet som tron skapat är
det mest adekvata försvaret
för kristendomen, det vill säga
det mest övertygande beviset på
sanningshaltenitronmotalltnegativt.
För att tron ska kunna växa idag måste
vi själva och de människor som vi möter komma
i kontakt med … och beröras av det sköna.” (2005).
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En vetenskapsteoretisk väg
till postsekulär kompetens
Finns det något hopp om förståelse mellan människor när även forskare är oeniga om hur världen ska beskrivas? Morten Sager visar att
senare vetenskapsteori öppnar för gränsöverskridande samarbeten.
På annan plats i detta nummer av NOD skriver Josef Bengtson att det postsekulära kan definieras som en medvetenhet om att vi lever i en tid
där alla anspråk, krav och påståenden i någon mån går tillbaka på traditioner som i sig inte kan bevisas. Den neutrala
platsen, ”the view from nowhere”, finns inte. Många som
läser dessa rader kan nicka instämmande till ett sådant konstaterande: ”Jo, så är det!”.
Lika självklart är det att allt fler människor lever i sina
egna informationsbubblor. Med ett informationsflöde som
stannar inom separata ekokammare skapas en oförståelse,
rädsla och ibland även ett hat mellan grupper av människor
som har använts skickligt av framför allt nationalistiska rörelser som Sverigedemokraterna, brittiska UKIP, Nationella
Fronten i Frankrike och nu senast Donald Trump.
Om det postsekulära kännetecknas av båda dessa fenomen – både avsaknaden av en neutral plats och förekomsten
av ekokammare som drar isär världen – räcker det inte att
proklamera en ny postsekulär tid. Det krävs också att vi tillsammans söker riktlinjer för vilken kompetens som behövs
för att ta sig an motstridiga faktaanspråk, polariserande
politiska löften och ökande sociala klyftor.
Ett kunskapsteoretiskt dilemma
Mitt förslag är att nyckeln till en sådan kompetens är förmågan att förstå och sedan praktiskt hantera ett klassiskt
kunskapsteoretisk dilemma som är inbyggt i beskrivningarna av det postsekulära.
Å ena sidan finns en strävan efter neutralitet, visshet och
objektivitet. Här har vi en klassisk sekulär syn på samhället,
och ofta även en av dagens starkaste trender inom offentligt

beslutsfattande, nämligen strävan efter evidensbaserade
beslut. Behoven av mer tydliga beslutsunderlag inom de
flesta sektorer är högst begripliga. Med denna hållning
finns samtidigt en risk att vi helt bortser från att kunskap
inte sällan verkar höra samman med makt. Det är lätt hänt
att socialt dominerande grupper får inflytande över vilken
kunskap som ska sökas, och hur.
Å andra sidan finns insikten om all kunskap är lokal och
beroende av perspektiv. Här har vi många postmoderna,
konstruktivistiska och relativistiska insikter och, som
framgår av Bengtsons introduktion, även tanken på det
postsekulära. Med denna hållning finns risken för radikal
relativism, det vill säga, att min sanning inte har något med
din sanning att göra. Det blir omöjligt att ifrågasätta andras
kunskapsanspråk eftersom alla anspråk är knutna till sina
perspektiv. Identitetspolitikens fokus på enskilda gruppers
privilegierade erfarenheter hör också hit.
Ett vetenskapsteoretiskt begrepp
Detta dilemma blir kanske mest laddat inom vetenskaps
teorin. I studiet av hur vetenskap görs och kan förstås finns
begrepp som i destillerad form belyser de paradoxer som
finns i det övriga samhället. Ett av dessa begrepp samlar
problemet i sin mest skarpa form. Begreppet är ”inkommensurabilitet”. Det betyder bokstavligen, stavelse för stavelse,
att det inte finns någon gemensam måttstock (”in” = inte,
”kom” = gemensam, ”mensurabilitet” = måttstock). Utan
att ha hört begreppet är vi alla bekanta med fenomenet.
I krocken mellan datorer eller programvaror kallar vi det
inkompatibilitet. I möten mellan kulturer kallar vi det kulturkrockar. I jämförelsen mellan olika språk hävdar vi kan-
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ske att vissa ord som ”lagom” och ”fika” är oöversättbara.
I studier av vetenskapens utveckling och krocken mellan
olika forskares teorier har detta benämnts inkommensurabilitet.
Tesen om inkommensurabilitet hävdar att vetenskapliga teorier, trots att de beskriver samma värld, ibland är
inkompatibla, språkligt oöversättbara och påminner om
kulturkrockar. Det var Thomas Kuhn och Paul Feyerabend
som gjorde fenomenet allmänt känt genom sina texter om
vetenskapens utveckling, båda utgivna 1962. Den viktigaste
av dessa blev Kuhns bok The Structure of Scientific Revolutions.1
För att se det revolutionerande med Kuhn måste vi förstå
vad han bröt med. Fram till 1962 fanns en stark föreställ-

Vilken kompetens behövs
för att ta sig an motstridiga
faktaanspråk, polariserande
politiska löften och ökande
sociala klyftor?
ning om att vetenskapen gav en neutral beskrivning av världen som gradvis närmade sig sanningen. Ett mål var att med
ett universellt giltigt språk beskriva allt som vetenskapen
kommit fram till.2
Kuhns revolution bestod i att han visade att vetenskapen utvecklades genom en rörelse mellan kulturella öar eller
”paradigm” som med (delvis) skilda språk definierade vad
som var kunskap. Även i påstått objektiva och värderingsfria naturvetenskaper som fysik och kemi, fanns det alltså
inbyggda föreställningar och antaganden om vad världen
består av och hur den ska undersökas. Olika riktningar
inom forskningen har unika språk, värderingar, erfaren
heter och kompetenser som utgör skilda paradigm. Dessa
byts, enligt Kuhn, ut med jämna mellanrum i ”paradigmskiften”, ett ord som idag används för snart sagt varje anspråksfull förändring.
Vetenskapen som bild för samhället
Det finns en poäng i att se på parallellerna mellan vetenskapen och övrig samhällsutveckling. Även om vetenskapen sedan 1960-talet fallit från en upphöjd position är den
fortfarande urtypen för en rationell verksamhet där män-

niskor, ibland efter tider av stark oenighet, till sist kommer
överens om hur världen ska förstås. Vetenskapen kan på så
sätt fungera som en koncentrerad bild av, eller ett ideal för
samhället. Om det i samhällets mest förnuftiga verksamhet
finns ofrånkomliga krockar, ojämförbarheter och inkompatibiliteter – såsom inkommensurabilitetstesen hävdar – får
det konsekvenser för andra försök att skapa enighet eller
hänvisa till gemensamma fakta. Det finns tydliga paralleller mellan Kuhns bild av vetenskapen och ett postsekulärt
”medvetande om att varje åsikt, föreställning och ställningstagande görs utifrån vissa perspektiv och icke bevisbara grundantaganden” som Bengtson skriver. Det mest
olycksbådande är i så fall att den utvecklingen inkluderar
internetbubblornas och ekokamrarnas informationsisolering. Med vetenskapsteorin i ryggen kan detta isärdragande
av samhällen berättigas som ett utslag av relativistisk ojämförbarhet mellan skilda paradigm. Finns det något hopp om
förståelse mellan människor när även forskare är oeniga om
hur världen ska beskrivas?
Även om parallellerna är olycksbådande finns det
anledning att hålla sig kvar i vetenskapsteorin, trots att den,
efter Kuhn, brottas med liknande problem och frågor som
de postsekulära analyserna. Det ”postkuhnska” och det
postsekulära är i så måtto uttryck för samma skeende. Olika kunskapsanspråk och föreställningar, värderingar och
grundläggande antaganden står emot varandra. Hur ska de
vägas, granskas och jämföras i tolkningarnas och internetbubblornas tid? I jakten på en postsekulär kompetens finns
en nyckel i hur senare vetenskapsteori har hanterat inkommensurabilitetstesen.
Vetenskapsteori efter Kuhn löser dilemmat
Under 1980-talet växte det fram en ny vetenskapsteori som
såg att inkommensurabilitet inte var ett så ödesdigert problem för vetenskaplig forskning som Kuhn antagit. Det verkade inte vara ett stort problem för forskarna själva att det
saknades ett gemensamt språk, åtminstone inte för de som
höll på med experiment. Ian Hacking visade i sin Representing and Intervening (1983) hur experimentalister, trots
olika teorier om exempelvis en nyupptäckt elementarpartikel som positronen, kunde samarbeta alldeles utmärkt. Inte
heller var detta något oöverstigligt problem för samarbeten
mellan teoretiker och experimentalister.
En av vetenskapsfilosoferna i denna vändning, Peter
Galison, kunde visa hur olika specialister inom fysik skapade blandspråk för att kunna samarbeta kring exempelvis
partikeldetektorer över disciplingränser.3 Dessa blandspråk
kan närmast liknas vid de språkliga utvecklingar som sker i
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mötet mellan olika språkgrupper under termer som pidginspråk eller kreolspråk. Biokemi och nanoteknologi är exempel på samarbeten som inletts på det sättet, och som sedan
växt till sig och blivit egna discipliner och modersmål för
uppväxande forskare.
Galisons beskrivningar accepterar alltså att det finns
grundläggande skillnader mellan forskargrupper vid en viss
tid, men pekar på att vetenskapen utvecklas just för att några forskare utgår från att det går att mötas trots dessa skillnader. Mötet blir inte möjligt för att det finns ett neutralt
språk utan för att somliga, trots detta, envisas med att vilja
dra nytta av varandras insikter, instrument, begrepp eller
metoder. För att göra det måste de mötas och vara beredda
att både förenkla sitt modersmål och skapa nya komplicerade blandbegrepp som fångar det nya området ”mellan”
ursprungsdisciplinerna. Samarbetet och utvecklingen av ett
nytt blandspråk (som ibland utvecklas till ett nytt moders
mål) kräver med andra ord en ”trading zone” där ingen
specialist inledningsvis är hemmastadd. Begreppet hämtar
Galison från antropologiska studier av hur folkgrupper har
lyckats mötas trots språkliga och kulturella skillnader och
utbyta varor och tjänster. De behöver inte vara överens om
betydelserna av de kaurisnäckor som används i utbytet. På
ett liknande sätt hittar Galison forskare som samarbetar
utan att vara helt överens.
Med Kuhns syn på vetenskapens bundenhet av paradigm som är ojämförbara verkar det omöjligt att mötas över
”stamgränserna”. Med Galisons fokus blir dessa skillnader
betydelselösa. Inkommensurabiliteten kan mycket väl vara
”sann” så tillvida att den finns där, om man vid en viss tidspunkt på djupet försöker förstå skillnaderna mellan två
olika forskargrupper. Men det betyder inte att den är betydelsefull. Skillnaderna måste inte bli avgörande i ett gemensamt projekt. Anledningen är att det nya projektet varken
är det ena eller det andra, utan något tredje. Även om det
finns grundläggande skillnader, och därmed grogrund för
relativism, betyder det inte att en sådan skepticism präglar
samarbetet.
Därmed är det tydligt att kunskapssynen kommer att
vara helt olika beroende på om man söker samarbete eller
ej, och om man är framåtriktad eller bakåtblickande. I en
situation utan samarbete är det korrekt att det råder inkommensurabilitet. I ett samarbete däremot skapar man fysiskt
och begreppsligt en ny situation där allt går ut på att göra inkommensurabiliteten betydelselös. I ett bakåtriktat letande
efter skillnader går det att hitta en mängd inkommensurabiliteter. Med riktning framåt är frågan i stället var man kan
mötas och dra nytta av varandras insikter och arbetssätt.

Fyra steg till postsekulär kompetens
Galisons beskrivning av tvärvetenskapliga samarbeten
ger oss fyra grunddrag till vad som behöver prägla en postsekulär kompetens.
Steg 1: Se upp för relativistiska övertolkningar av inkommensurabilitetstesen
Kunskapsteoretiskt är det inte tal om relativism, att man
överger tanken på objektivitet, vetenskaplig skärpa eller kritisk granskning av fakta, även om kulturskillnader är högst
närvarande. I forskarnas samarbeten lämnar man visserligen ett antal komplexiteter i sina moderdiscipliner bakom
sig; visserligen uppstår nya kunskapsnormer där mötet sker;
visserligen arbetar man med kriterier som kan skilja sig åt
från ursprungsdisciplinerna; men, det betyder inte att man
överger det vetenskapliga hantverket eller kraven på objektivitet. En viktig del handlar i stället om att etablera nya
kriterier för hur vetenskaplig kvalitet ska bedömas.
En sådan vetenskapsteori antyder att ett postsekulärt
samtal inte behöver överge tanken på objektivitet och kritisk granskning. Förekomsten av inkommensurabilitet och
insikten om kunskapers beroende av traditioner och paradigm behöver, enligt Galison, inte äventyra tanken på
objektiv kunskap och vetenskaplig skärpa. Upphöjelsen av
inkommensurabilitet till en allmän sanning om gruppers
kunskapsanspråk och värderingar, som därmed utesluter

73 • Nod 2-3 2016

i allmänhet goda exempel på generösa tolkningar i strävan
efter ett ömsesidigt lärande. ”Trading zones” är inte riskabla nollsummespel där någons död blir den andres bröd.
Fokuset är pragmatiskt, inte ideologiskt. Det som söks är
samordning, inte isärdragning. Blicken är riktad framåt,
inte bakåt. Man är intresserad av att uppnå något nytt, inte
att gräva fram grundläggande historiska skillnader som bevisar inkommensurabiliteten mellan disciplinerna.
Postsekulär kompetens i detta perspektiv innebär att
vara vaken över misstänkliggörande tolkningar som präglar
många debatter i massmedia och sociala medier. Ett stort hinder för postsekulärt samarbete är den smala åsiktskorridor
där positionsbestämning av motståndare är viktigare än
konkreta lösningar på viktiga samhällsproblem. Ofta ligger
rädslan för att råka stödja ”fel” grupp som en våt filt över
meningsutbytet. Vilken etikett vill man förknippas med och
inte, just nu? I Galisons exempel är sådana etiketteringar
märkbart frånvarande.

möjligheten till objektivitet, drar för höga växlar på Kuhns
teori och bortser från viktiga insikter i postkuhnsk vetenskapsteori.
Steg 2: Tunn men tillräcklig förståelse
Det som eftersöks är inte en fullständig förståelse av det andra paradigmet, utan en förståelse som är ”good enough”.
Det är i detta sammanhang som Galison talar om ”tunn
förståelse”. Det är inte säkert att den ursprungliga inkommensurabiliteten mellan områdena någonsin löses. Hur ofta
ställs det inte krav på en fullständig förståelse av den andre,
snarare än tillräcklig förståelse? Eller omvänt: Hur ofta tas
inte en enda uppenbar krock till intäkt för att helt avbryta
ett samarbete. En person eller rörelse har sagt si eller så,
gjort det ena eller det andra. I den svenska debatten räcker
det med en koppling till en politisk oenighet för ett totalt avståndstagande. Här finns inte ens en tunn förståelse. ”Guilt
by association” är ett av de största hindren för ett postsekulärt samtal. För att möjliggöra tillräcklig förståelse borde
antagligen ett stopp på obestämd tid införas för den sortens
argumentation.
Steg 3: Syftet är samarbete, inte positionering
”Trading zones” är inte möjliga utan den envisa tron på att
något nytt och viktigt kan uträttas genom samarbete. Även
om det kan finnas misstänksamhet så är forskarsamarbeten

Steg 4: Hitta platser för konkret utbyte
”Trading zones” finns någonstans. De är inte abstrakta
utan konkreta. De görs genom faktiskt utbyte mellan forskare och kräver utveckling av språk i vid bemärkelse. Detta
inkluderar begrepp, men också nya maskiner, instrument,
metoder och sätt att arbeta. Dessa platser och språk finns
någonstans i form av laboratorier, konferenser, publikationer och ibland även nya institutioner.

Ett postsekulärt samtal
behöver inte överge
tanken på objektivitet
och kritisk granskning
Denna del av Galisons teori antyder att isärdragningen
av informationsflöden inte enbart är en fråga om vetenskapsteoretisk relativism eller inkommensurabilitet. Det
är lika mycket fråga om en brist på mötesplatser. Genom
utvecklingen av internet och moderna transporter har det
aldrig förut funnits så goda förutsättningar att mötas, såväl fysiskt som via nätet. Detta handlar följaktligen inte om
principiella möjligheter – vilket inte räcker – utan faktiska
platser, faktiska möten. I en postsekulär kompetens ingår
skapandet av sådana möten.
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Det är intressant att Sverige under 1900-talet präglats
av flera sådana unika mötesplatser. Folkrörelserna – däribland kyrkorna – skapade fysiska möten mellan människor
där idéer kunde brytas mot varandra. Uttunningen av dessa
rörelser skulle kunna visa sig vara en av de stora orsakerna
till den växande polarisering som vissa konstaterar idag.
Många av oss kan hålla med om detta på ett principiellt
plan och sedan i praktiken, en vardagskväll på Twitter, vara
ointresserade av att lyssna till oliktänkande och utsätta egna
uppfattningar för granskning. Det beror antagligen på vår
inneboende ovilja att ha fel, eller som psykologerna säger,
vår ”confirmation bias”.4 När detta blir en ”informations(o)
vana” hamnar vi i en situation med ekokammare. Här
räcker det inte att med Galison och andra hävda att inkommensurabilitet inte är ett slutgiltigt hinder. Ännu viktigare
är att inse behovet av möten och platser för ny kunskap. Det
är en formidabel utmaning som kräver hårt arbete i paritet
med folkrörelsernas utveckling. Bloggaren Jacob McMillen
talar om behovet av ”Echo Busters”, det vill säga personer
i ens informationsflöde som inte håller med dig, men som
ändå respekterar dig och tvärtom.5 Nätverket #jagärhär
bygger på samma logik: Att skapa förståelse för olika argument på nätet snarare än de två kanske vanligaste alternativen: att antingen bidra till mer näthat eller väja undan i passivitet. Sådana praktiska lösningar är digitala folkrörelser
som arbetar enligt Galisons ”trading zones”.
Vem har eller kan uppnå postsekulär kompetens? Den
som är beredd till generösa tolkningar av motparterna för
att få en förståelse som är tillräcklig för gränsöverskridande
samarbeten – inte bara i teorin utan även i praktiken.
Fotnoter
1 	Utifrån Feyerabends och Kuhns skrifter finns en uppsjö betydelser av inkommensurabilitet. För den som vill dyka ned i dessa rekommenderas att börja
i Stanfords Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/entries/
incommensurability/ där begreppets förhistoria spåras och sedan fortsätta
med Kuhns The Structure of Scientific Revolutions (1970, 2:a reviderade
upplagan).
2 	De tydligaste förespråkarna av detta ideal var de logiska positivisterna.
3 Galison, Peter (2010), ”Trading with the Enemy” i Trading Zones and
Interactional Expertise (red) Gorman. Cambridge: MIT Press.
4 Kahneman, Daniel (2011) Thinking Fast and Slow. Farrar Straus Giroux.
5 http://brazenchurch.com/escape-the-echo-chamber/
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Från ord till bild, och bortom …
I nio vävar har hon
tolkat nio olika personers tankar kring
upplevelsen av Gud.
Lena Jerlström samtalar med Emelie
Nestor om konsten
att respektera andras
erfarenheter
– Det finns något i skapandet som gör att man rör
vid något djupare. Man
kommer åt det obenämnbara.
Vi sitter vid köksbordet och dricker kallnande kaffe medan Lena Jerlström berättar om sin konst. Utanför
fönstret är det höst i grå och bruna
nyanser. Regnet hänger i luften över
åkrarna, men inomhus värmer brasan
i vedspisen, och Lena konstaterar:
– Skulle jag kunna förklara det med
ord skulle jag kanske inte hålla på.
Ändå är det just i orden som Lenas
konst ofta har sin utgångspunkt. Med
en bred utbildning inom textil har hon
genom åren använt sig av en mängd

olika tekniker i sitt uttryck: bland
annat tovning, vävning och broderi.
Men det börjar för det mesta med att
något formuleras, kokas ned till några
sparsamma ord på ett papper, en dikt.
Utifrån den kan verken sedan få växa
fram. När hon till slut plockar fram
arbetsmaterialet har hon redan en rätt
klar idé om vad hon ska göra. Men
var det landar vet hon först när hon är
färdig. Oväntade saker kan hända under vägen, och detta oväntade måste
tillåtas vara med. Det måste få finnas
en frihet och en slump i processen.
Att arbeta med ett helt projekt utifrån några få textrader är för Lena ett
sätt att komma under ytan. Djupet intresserar henne mer än bredden.
– Vi har alla våra erfarenheter,
våra djup, säger hon. Och vi kan inte
säga att någons erfarenhet är fel. Våra
erfarenheter är våra egna, och dem
har vi rätt att ha och att uttrycka.
Men det är när vi börjar fråga oss varför och på vilket sätt de betyder något
för oss som det blir verkligt intressant.
Dessa tankar blev centrala i ett
av Lenas projekt, som visas i det här
numret av NOD. I nio vävar har hon
tolkat nio olika personers tankar
kring upplevelsen av Gud.
Vävarna hänger på en ställning en
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trappa upp från köket, och när Lena visar och berättar om dem i tur och ordning är det svårt att inte fascineras av
det djup som kan rymmas på en fyrtio
centimeter bred varp.
– Jag har använt samma grundmått
till alla vävar, berättar hon. Många är
gjorda efter varandra på samma varp.
Fast inte alla, eftersom jag använt olika
material. En del är gjorda med fiskelina, och den var så svår att spänna upp,
så det ville jag bara göra en gång. Och
då krävs det ju lite planering.
Hon ler och visar hur hon har fått
limma ihop trådarna på slutet eftersom
fiskelinan är svår att knyta.
Projektet började med att Lena sökte till en fördjupningskurs i vävning,
där uppgiften var att genomföra ett
självständigt projekt som skulle ha ett
samhällsperspektiv. En tid dessförinnan hade hon gått en brobygge-utbildning, och där kommit i kontakt med
människor från olika sammanhang,
som alla hade det gemensamt att de
sökte dialog och fördjupning kring existentiella frågor. Det blev många samtal i gruppen, och under ett av dessa
samtal frågade en 80-årig kvinna hur
en gudserfarenhet ser ut. De andra berättade om upplevelser de haft, varpå
kvinnan utbrast: ”Då har jag ju också

gudserfarenheter fast jag aldrig benämnt det så!”
Det här gjorde starkt intryck på
Lena, och när hon skulle välja inriktning på fördjupningsprojektet bestämde hon sig för att göra något på det
temat. Men nu räckte det inte med
egna dikter som utgångspunkt för
skapandet: Hon behövde få andra
människors ord. Helst människor
med olika erfarenheter för att få både
bredd och djup. Hon beslutade sig för
att fråga sina nio kusiner om de kunde
tänka sig att vara med. Alla kusiner
tackade ja, och när hon några månader senare satt där med deras berättelser i handen insåg hon att det här projektet skulle sträcka sig långt utanför
kursens tidsramar. Här fanns arbete
för ett år framåt.
– Jag förstod redan från början att
mina kusiner skulle ha väldigt olika
berättelser, säger Lena. Och eftersom
de vet var jag befinner mig, att jag har
en tro, var det viktigt för mig att vara
tydlig med att jag inte skulle värdera
deras berättelser.
Den här respekten för andras erfarenhet återkommer Lena till flera
gånger under samtalet. Som konstnär
gör hon tolkningar av sina egna och
andras upplevelser av verkligheten. De
som ser hennes konst gör i sin tur sina
tolkningar. Ibland blir någon berörd,
ibland händer ingenting alls i mötet.
Så måste det få vara. Men därifrån behöver man ta ett steg till, menar Lena,
och fråga sig hur konsten relaterar
till de egna erfarenheterna. Det öppnar för samtal på ett helt annat sätt än
värderande åsikter.
När alla vävar var klara hängde
Lena upp dem till utställning i en
lada på gården och bjöd in kusinerna.
Ingen av dem hade sett Lenas arbete
medan det pågick, och ingen visste
hur just deras tankar hade gestaltats.
Reaktionerna blev blandade, men positiva. En kusin pekade direkt ut sin
väv. Andra behövde längre tid på sig

för att koppla ihop väv och berättelse.
– Det här var ju min tolkning av
deras erfarenheter, säger Lena. Jag
hade plockat ut vissa saker ur deras
texter, och jag tror att alla efterhand
kunde känna igen sin berättelse. Men
en del hade nog förväntat sig att jag
skulle göra något helt annat utifrån
deras text än vad som faktiskt blev.

Det är svårt att
inte fascineras av
det djup som kan
rymmas på en
fyrtio centimeter
bred varp
Kusinmötet ledde till flera fina
samtal, och Lena har haft samma
erfarenhet då utställningen visats i
andra sammanhang. Vid ett tillfälle höll hon i en gudstjänst i samband
med en utställning i en kyrka. Under
gudstjänsten uppmanade hon besökarna att gå runt och titta på vävarna,
och att inte prata så mycket med varandra medan de gjorde det. Först lite
senare i gudstjänsten inbjöds delta-

garna att dela sina tankar med varandra. På så sätt kom samtalen att handla mer om den personliga upplevelsen
och hur den kunde kopplas till egna
erfarenheter.
Även om ett verk alltid skapas
utifrån en personlig tolkning är Lena
mån om att det hon gör ska ge uttryck
för något allmängiltigt. Människor
ska kunna känna igen sig, spegla sina
egna erfarenheter i det de ser. Hon berättar om en utställning på Bryggeriet
i Nora i somras, där hon var en av utställarna. Temat för utställningen var
Den blå tråden, och Lena gjorde en
tolkning utifrån bluesen och det engelska uttrycket att den som känner sig
nedstämd kan vara ”blue”. Den blå
tråden blev en symbol för det där mörka som finns under ytan. Utifrån det
skapade hon bland annat långa rankor som hon tänkte sig som näckrosstjälkar under ytan på en sjö, något
som hon själv tycker är väldigt obehagligt. Sådant som man inte ser men
som finns där och snärjer.
Utställningen besöktes bland annat av skolklasser, och vid ett tillfälle
hade några elever pratat om hennes
del av utställningen som ”det otäcka
rummet”.
– Då kände jag att jag hade lyckats, säger hon. Då har någon annan
blivit berörd av en erfarenhet som jag
försökt förmedla.
Kaffet är urdrucket. Vi avslutar
med att titta på bilder och prata om
samspelet mellan bild och ord. Funderar på vad som behöver skrivas ut,
och vad man gör lika bra i att lämna
osagt.

Emelie Nestor
Skribent. Administratör och sekreterare på PMU
(Pingstmissionens Utvecklingssamarbete).
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Texter och vävar
Lena Jerlström ställde en fråga till sina kusiner:
Hur ser din Gudserfarenhet ut? De skrev och Lena vävde.
Här presenteras ett sammandrag av kusinernas texter.

En kusin skriver: ”Om jag ska förklara

vad jag tänker är gud så är det något eller
någon som ska vara en trygghet för dem
som är troende. Många troende ber om
hjälp vid behov eller tackar för att något
gått bra. Jag tror att man måste reda ut
problemen själv och när något gått bra
så kan jag känna mig nöjd med ett bra
arbete osv.
Vissa saker kan vara en trygghet eller
vila för sinnet eller själen. Som att gå
i skogen eller titta på havet men utan
religionens närvaro.”

Kusinen berättar om sin resa från
en barnatro till agnostiker, till ateist.
Ett ställningstagande grundat på
problematiken med att få ihop ett acceptabelt svar på teodicéproblemet.
Texten handlar också om förlusten av
en livskamrat, filosofiska och religiösa
funderingar, om religionens brist på
gudstillit så att den blir auktoritär,
om rätten att få ompröva synen på
religion och gudstro.
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”Gud som guldskimrande bakgrund

eller som en kurragömmalek eller som
en tråd genom livets färgglada barndom,
ungdomstidens kärleksröda och galet
cerise-rosa och gråskaliga levnadsår till
ibland suddigt trötta vuxen blå-beigevita år.
Gud är rak, stark, omutlig, döv och
stum. Samtidigt varm, varsam, mäktig
mjuk. Det kanske beror på vilket håll man
kommer ifrån… så’n är min erfarenhet.”

Uppväxt med en far som präst med en

Kusinen har ingen gudserfaren-

kristen grundsyn, avslappnat utan hot. Idag het utan tror att allt det som har utagnostiker utan en gud som finns omskriven, vecklats på jorden har skett genom
förändringar över tid. Däremot kan
eller som vi vet något om.
hen förstå att det finns människor
”Det är mycket vi inte vet, som att
tiden, om vi mäter den, bara är en dimen- som har en trygghet i sin tro att det
finns en gud.
sion. Allt händer samtidigt på nolltid, på
Hen anser att det vi alla borde
ett högre plan. Färdas man snabbare än
ha
gemensamt
är att vara rädda om
ljusets hastighet skulle man hamna bakåt i
den
jord
vi
lever
på och därigenom
tidsdimensionen.
också
om
mänskligheten,
djur och
Gud kanske kan ses som varande
natur.
i ljuset och dess dimension …? ”

som barn, Gud som vän, tydlig ledsagare, till ifrågasättande undran, tvivel.
En tro där det är viktigt att den är sann
och hållbar, något som genom åren har
prövats och emellanåt varit ”svajigt”.
Tankar om vattenfall där Gud på
olika sätt visar att han finns, har omsorg
och vill väl. Att som vuxen få återerövra
sin barnsliga tillit, som kanske är mognare och modigare än den först verkar.

Kusinen tar upp funderingar på de
krig som pågår och har skett på grund
av olika religioner, där motsättningar
på grund av oliktänkande äger rum.
Att låta ”guds vilja” vara ett skydd att
gömma sig bakom ses som en verklighetsflykt och något oansvarigt.
Gud finns inte enligt min kusin, men
kyrkorummet är vackert och behagligt
där det finns ett lugn och en ro. Vi borde eftersträva att alla kunde respektera
varandra för de människor vi är …

8 år och Lyckans fjärilar i magen är det

Ett tänkande barn i ett hem där

så det känns att bli frälst?
Den kristna gemenskapen berikande,
befriande – instängt och skavigt. Band som
måste klippas. Vandra med Gud på egen
hand – Gud som grund som finns oavsett
vad som händer. Jag försöker vandra med
vaken blick på ödmjuka fötter så att jag
inte ska trampa på de små lyckorna och
undren längs min väg. Och ibland när det
blåser i håret vänder jag mig mot vinden
och känner doften av ett större sammanhang där jag är en liten, liten del.

Gud inte nämndes i positiv anda. En
faster med en tro som gjorde att hen
funderade på Guds existens. En längtan att få gå i söndagsskolan utan att
våga fråga.
När funderingar på om Gud finns
eller inte, så blir det till en bild av en
vågskål med argument för och emot. Då
kusinen inte har erfarenhet av att Gud
finns, men inte heller belägg för det
motsatta, stannar hen vid vågskålen.
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Tron – från den självklara tilliten

Teologi på distans!
Distanskurser vt 2017
Systematisk teologi

Träffar i Örebro: 27-28 jan, 24-25 mars, 19-20 maj.

Missionsvetenskap

Anmä
l
dig nu
!

Träffar i Örebro: 20-21 jan, 17-18 mars, 12-13 maj.

“På distansutbildningen får jag undervisning på en
djupare nivå än vad som är möjligt i församlingens
gudstjänster. Duktiga lärare leder klassens diskussioner, ger olika infallsvinklar och vidgar mina vyer.”
Magdalena Forsberg, distansstudent

Seminariekurser vt 2017
Leaders with Integrity

Studies in the Pastoral Epistles. Förkunskapskrav, ges på engelska.
7 kurstillfällen v. 4-13, to/fre fm.

Teologi och det moderna

Förkunskapskrav. 5 kurstillfällen v. 14-23, to fm samt ons kväll 7/6.

Ledarskap, ledarutveckling och etik
Förkunskapskrav, masternivå. Undervisning 8-12/5 i Örebro.

Mer information: http://www.orebromissionsskola.se/distans
Kontakt: Lennart Boström, distansansvarig: 019-30 77 63; 076-80 50 815
www.orebromissionsskola.se missionsskolan@efk.se 019-30 77 50
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