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Kontaktuppgifter 
Postadress  Box 14038, 167 14 Bromma

Besöksadress  Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma
   T-bana, Tvärbana: Alviks Torg

Telefon   08-453 68 70  

Fax   08-453 68 29  

E-post   info@sst.a.se 

Hemsida  www.sst.a.se

Generalsekreterare 
Åke Göransson, tel. 08-453 68 71
ake.goransson@sst.a.se

Biträdande sekreterare
Sven-Eric Andersson, tel. 08-453 68 72
sven-eric.andersson@sst.a.se

Handläggare för kontakt med muslimska och ortodoxa trossamfund 
Max Stockman, tel. 08-453 68 77
max.stockman@sst.a.se

Handläggare för krisberedskapsfrågor
Örjan Wallin, tel. 08-453 68 75 
orjan.wallin@sst.a.se

Handläggare för statsbidragsfrågor
Ingmarie Kaan, tel. 08-453 68 73
ingmarie.kaan@sst.a.se 

Assistent
Inger Carnbo, tel. 08-453 68 74
inger.carnbo@sst.a.se



Dialog och samverkan

I vårt land styr regeringen sina myndigheter genom förord-
ning med instruktion, budgetproposition, regleringsbrev och 
särskilda uppdrag. I dessa dokument står inte bara vad myndig-
heten ska göra utan ibland även hur det ska göras. 

När jag inför det nya året läste igenom dessa dokument 
kunde jag konstatera att regeringens förväntningar på SST blir 
större och större. Det tolkar jag som att också förtroendet för 
det arbete som trossamfunden utför och betydelsen de har för 
vårt gemensamma samhällsbygge ökar. 

Det som sedan slog mig, ingen nyhet men nyttigt att bli 
påmind om, är att regeringen i sitt sätt att beskriva hur vi ska 
arbeta genomgående använder tre ord, nämligen dialog, sam-
verkan och dialogforum. 

Dialog ska vi föra med trossamfunden kring förutsättningarna för det statliga stö-
det. Vi har fått i uppdrag att utvidga dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera 
arbetet kring demokrati och demokratiska värderingar. Regeringen skriver att genom 
samverkan mellan SST och trossamfunden behandlas angelägna frågeställningar kring 
bland annat värderingar, respekt och tolerans. Detta kan SST göra för att SST utgör 
ett dialogforum för trossamfunden i dessa frågor. Förutsättningen för både dialog och 
samverkan är att man möts med respekt och öppenhet för varandras erfarenheter och 
visioner. Man möts i medvetenhet om varandra styrkor och svagheter utan att därför 
vare sig krypa i stoftet eller förhäva sig. 

Skam eller samtal
Självklart har SST också sitt myndighetsansvar när det gäller uppföljning och kontroll 
av hur skattemedel används men även det gör vi i dialog med trossamfunden så långt 
det är möjligt.

Det är tankeväckande att jämföra regeringens terminologi med de röster som ropar 
efter statens monolog med trossamfunden. De som hävdar omedelbar ekonomisk 
bestraffning när något är eller kan vara fel. De som hellre använder den offentliga 
skamvrån än det förtroendefulla samtalet. 

Det intressanta med dessa röster är att de sällan, till skillnad från riksdag och reger-
ing, är folkvalda men ändock hävdar att de har ett folkligt uppdrag. 

I grunden handlar det nog om – oberoende av om det är stat, samhälle, trossamfund 
eller en familj i någon slags konstellation – hur bygger vi såväl samhälle som med-
mänskliga relationer? Är det med hjälp av hot, straff och skam eller med dialog och 
samverkan? 

Åke Göransson 
Generalsekreterare

5

SST:s generalsekrete-
rare Åke Göransson

Bi
ld

: P
et

er
 C

ar
ls

so
n



Birgitta Ohlsson om samfund och demokrati

Tal av demokratiminister Birgitta Ohlsson vid SST:s kon-
ferens ”Demokratin behöver oss!”, Stockholm den 6 februari 
2013.

I Grekland vill nynazistiska Gyllene Gryning rensa 
landet på flyktingar. Över hela Europa kan vi se hur 
islamofobin växer sig allt starkare.  Populistiska, främ-
lingsfientliga och nationalistiska partier har i genom-
snitt nästan fördubblats i nationella val i Europa under 
den senaste tiden. I kölvattnet av dessa följer en svans av 
än mer extrema och våldsbejakande rörelser.

Dessa rörelser accepterar inte demokratins spelregler. 
De förespråkar våld som legitimt medel. De anser att det 
är godtagbart att skada människor eller egendom för att 
nå ett politiskt eller ideologiskt mål.

Det förebyggande arbetet för att stärka demokratin kan staten och regeringen aldrig 
göra ensam.

Demokrati främjas bäst lokalt och i nära samarbete med civilsamhället. Trossamfund 
är mycket viktiga aktörer för att stimulera en bred samhällsdialog om demokrati och 
demokratiska värderingar.

Religioner utgör en självklar del av Sveriges och Europas arv och framtid. Religions-
friheten är en mänsklig rättighet.

Som EU-minister vet jag att det ibland från svensk horisont är lätt att förringa religio-
ners inflytande.

Endast 17 procent av svenskarna anser att religion spelar stor roll i deras liv. Därmed 
hamnar Sverige näst längst ner på listan över mest religiösa länder, enligt en interna-
tionell undersökning av Gallup. 

Men trossamfund spelar en viktig roll i människors liv och som demokratifrämjande 
kraft. Enligt Eurobarometern som tar upp religion, så uppger 52 procent av unionens 
befolkning att de tror på en gud och 27 procent att de är andliga. 

För mig är den sekulära staten inte ett motsatsförhållande till religion utan religiösa 
organisationer bör stödjas eftersom de utgör en viktig del av civilsamhället. Detta 
innebär att vi måste bejaka religiös mångfald men samtidigt följa de demokratiska 
spelreglerna och kunna samlas runt en kärna av gemensamma värderingar. Dessa vär-
deringar är inte svenska, indonesiska, tyska eller brasilianska.

Dessa värderingar är inte enbart kristna, judiska, muslimska och tillhör inte enbart 
någon enskild tro eller övertygelse. Dessa värderingar och denna kompass – är de 
universella mänskliga rättigheterna. 
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Därför har jag gett Nämnden för statligt stöd till trossamfund i uppdrag att utvidga 
dialogen med trossamfunden om demokratifrämjande arbete.

För att trossamfunden har mycket att bidra med. För att regeringen behöver konti-
nuerlig dialog med er. För att vi behöver er hjälp att värna och stärka demokratin. Vi 
behöver er hjälp att ta samtalen om de mänskliga rättigheterna som är ett fundament 
och en kompass för demokratin.

Vi ser att våldsbejakande rörelser allt mer förändras. Nynazisterna skriker sällan Heil 
Hitler numera – de ordnar julfirande för fattiga ensamstående mammor och ger kläder 
till hemlösa. De spelar den sociala roll som civilsamhället brukar ha. 

”Människan behöver övertygelse. Det är synd om den som inte tror på något.” Dessa 
ord uttalade den franska författaren och poeten Victor Hugo på 1800-talet. Jag hoppas 
att den dialog som ni har fört under de senaste månaderna har stärkt er övertygelse 
om den centrala roll som trossamfunden har i arbetet för ett demokratiskt Sverige. Jag 
hoppas att ni har hittat många beröringspunkter där ni kan ha utbyte av varandra.  Jag 
hoppas att trossamfund, civilsamhälle, kommuner, myndigheter och regeringen kan 
arbeta tillsammans för att demokrati ska vara både mål och medel. 

Jag är övertygad om att demokratin måste vinnas varje dag. Jag är övertygad om att 
likgiltighet är det största hoten mot vårt fria och öppna samhälle. Jag är övertygad 
om att alla demokratins brister endast kan botas med mer demokrati. Och endast kan 
botas om vi arbetar tillsammans. Men då måste vi samtidigt lyssna på varandra. 

Jag betraktar mig själv som troende och är medlem i Svenska Kyrkan. I Sverige tror 
jag att många makthavare drar sig för att tala om sin tro, vilket nog säger en hel del om 
vårt samhälle. Jag brukar säga att mycket av mitt politiska engagemang som ung för 
global solidaritet formades lika mycket av åren i Filadelfiakyrkan – genom Örebromis-
sionens söndagsskola – som senare i Liberala Ungdomsförbundet. Jag går dock mycket 
sällan till kyrkan. Men dagarna inför julen besökte jag min barndomskyrka, Kärna 
kyrka, i Malmslätt på en gudstjänst. Prästens ord etsade sig fast långt efteråt när han 
sa: ”Ta människors djupaste längtan på största allvar”. Det är ord som vi – oavsett tro, 
politik eller livssyn – bör bära med oss. Att ta människors djupaste längtan på största 
allvar. Framför allt är det ord som visar på respekt, ömsesidighet och förtroende. Just 
det som är kärnan i god dialog, som jag hoppas att ni ska ha idag.
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Ett år på SST – inte något 
byråkratiskt byssan lull

 
”Jag jobbar på Nämnden för statligt stöd till trossamfund”. 

Meningen ovan har fått mer än en bekant att rynka på näsan. 
Signalerar rynkan att de tycker att Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund låter ovanligt trist och byråkratiskt? Ungefär som 
Strindbergs Kollegium för Utbetalandet av Ämbetsmännens löner? 
Eller vet de helt enkelt inte vad SST är för något? Troligen 
både och. Efter en stund – när jag har förklarat vad vi sysslar 
med – förvandlas rynkan till två höjda ögonbryn. Två intresse-
rade och förvånade ögonbryn.

Jag håller med dem. Det är en, en smula byråkratisk, beteck-
ning vi har och det är också en av Sveriges mest spännande 
arbetsplatser.

Vad är det då som gör den så intressant? Efter ett år på job-
bet kan jag ge flera svar på den frågan. 

Berikande möten
För det första (detta skulle nog inte många statliga tjänstemän framhålla): alla möten. 

Möten med trossamfundsrepresentanter i deras hemmiljö. I deras vardag. Oftast 
över en enkel kopp kaffe. Ibland med både läsk och kakor. I möten där de berättar om 
utmaningarna de har som religiösa ledare. I stort och i smått. Öppenhjärtiga beskriv-
ningar av hur de ser på sin egen och sin församlings situation. Sällan – om någonsin 
– har jag upplevt misstänksamhet eller illvilja. 

Ett år på SST har gett mig en djup inblick i en värld som ibland beskrivs som främ-
mande och otillgänglig. Jag har fått kika in i det religiösa Sverige 2012, med alla dess 
olika verkligheter.   

Pingstkyrkan med stort hotell och påkostad konferensanläggning.
Jehovas Vittne-anläggningen som blev shia-moské.
Den östgötska folkparken som förvandlats till syrisk-ortodox katedral.
Den buddhistiska stupan på den närkingska slätten.
Den etiopiska kyrkan i den gamla konsumbutiken.

Så mycket mer
I mina möten har jag också fått en insikt i all den aktivitet som pågår i och runt våra 
svenska trossamfund. Här vill jag passa på att göra en parafras på ett populärt teve-
program: Så Mycket Mer. Så skulle vi kunna kalla den (ännu osända) tv-serien om de 
svenska trossamfunden.

För när man hör om all den verksamhet som pågår (vid sidan om the usual stuff: ri-
tualer, liturgi, bön och gudstjänster) är det lätt att bli imponerad. Våra svenska trossam-
fund ordnar skolor och dagis, läser läxor, samhällsinformerar, ohälso-preventerar och 



demonstrerar. Man besöker de sjuka och de gamla. Man träffar intagna vid fängelser. 
Man föreläser och samverkar.

Tacksam för det nya
Vad gäller just mina egna ansvarsområden – de muslimska och ortodoxa samfunden 
– så sker allt det här jag redan nämnt. Och det sker i en pionjärtid. För inte många 
årtionden sedan var båda dessa grupper mycket små och oorganiserade i Sverige. Idag 
finns det ett stort, mångfacetterat och livligt muslimskt Sverige. Det finns likaså en 
lång rad ortodoxa kyrkor här.

Vi har gått från ett ”enkristet” till ett ”flerkristet” samhälle. Som nu har blivit mång-
religiöst.

Vid flera tillfällen under mitt första år på SST har jag funnit mig själv gå omkring 
med en pirrande känsla i magen… en känsla som säger: tack alla nya samfund och 
religioner för att ni vill komma upp hit till oss i Sverige och berika vårt land! Jag tror 
inte att jag är ensam i den här känslan. Men jag har fått förmånen att uppleva det på 
nära håll. 

Alla inte lika positiva
Jag vet att det finns de som ifrågasätter den här utvecklingen, som till och med ser den 
som farlig. Hur ska alla dessa religioner kunna samsas i Sverige? Vissa invändningar 
kan jag hålla med om. Jag kan också se att det finns områden där samhället just nu 
behöver mogna och utvecklas. Vissa relationer som måste mjukas upp. Under 2012 fick 
vi på SST gå i närkamp med frågan när teveprogrammet Uppdrag Granskning avslöjade 
att det finns svenska imamer som ger råd på tvärs med svensk lagstiftning och i strid 
med grundläggande mänskliga rättigheter. Min upplevelse av de samtal som fördes 
efter reportaget är inte att svenska muslimer tycker en och samma sak om det som sas i 
reportaget. Eller att lutheraner tycker en annan sak. Gränserna går rakt igenom sam-
funden. Som Peter Weiderud (ordförande för Fonden för mänskliga rättigheter) sa på 
SST:s konferens den 6:e februari: vissa grupper och individer söker sanningen, andra 
värnar den ängsligt. Vad som inte alltid är lätt att veta är: vem är vem?

Ännu mer spännande framför
Och apropå det här med religioner-demokrati-samhälle så har jag också haft möj-
ligheten att delta i flera av de diskussioner som SST haft med trossamfunden inom 
ramen för demokratiprojektet. Hur ser trossamfundens representanter på sig själva 
i förhållande till andra aktörer inom det demokratiska samtalet? Är de medspelare? 
Motspelare? Är de med på planen eller har de hamnat på avbytarbänk? Åskådarplats? 
Debatterna med trossamfunden om dem själva har varit uppriktiga och viktiga samtal. 
Ibland känslosamma. Jag hoppas att det kommer fortsätta så. 

Så långa myndighetsbeteckningar till trots: år två på SST kan bara bli ännu mer 
spännande!

Max Stockman, handläggare för kontakt med muslimska och ortodoxa trossamfund
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Trossamfunden vill vara med och bygga

– Religionen är en underskattad faktor i integrationen av flyktingar och andra 
invandrade. 
– Den religiöst neutrala staten är en viktig ram för ett mångkulturellt samhälle, 
bland annat för att tillgodose kvinnors och homosexuellas rättigheter. 
– Yngre människor behöver inte ingå i projekt för att besöka en annan religions 
helgedom eller träffa andra samfunds medlemmar.

Tre olika röster från konferensen Religionens roll i samhällsbyggandet som hölls i Örebro 
den 19 november 2012. SST arrangerade – på uppdrag av Socialdepartementet – till-
sammans med Örebro kommun och Sveriges kommuner och 
landsting. 

Att just Örebro blev konferensort hänger samman med det 
interreligiösa och interkulturella råd som finns där sedan 2006. 
Lars O Molin, Örebro kommunfullmäktiges ordförande och li-
kaledes ordförande i det interreligiösa och interkulturella rådet, 
hälsade välkommen till Örebro, men presenterade också under 
eftermiddagen ett av de tre exempel som gavs på hur kommu-
ner och religiösa samfunds företrädare kan arbeta tillsammans.

Visa arbetsformer
Målgrupp för konferensen var tjänstemän och politiker i kommun och landsting och 
ett syfte var att låta deltagarna möta arbetsmodeller från kommuner.  Arrangörerna 
ville också ge regionala, nationella och internationella aspekter på religionens roll i 
civilsamhället och samhällsbyggandet. En viktig bakomliggande fråga var: Kan upp-
arbetade kontaktvägar vara en sammanhållande och positiv kraft mot polarisering i 
lokalsamhället?

Blandade perspektiv
Flertalet medverkande gav svenska perspektiv, från olika positioner. Men två inter-
nationella gäster medverkade också: FN-representanten Jorge Sampaio från orga-
nisationen UNAOC, som arbetar för att förbättra förståelsen mellan religioner och 
civilisationer, gav en hälsning på storbild. Stein Villumstad från European Council of 
Religious Leaders kontrasterade det ofta negativa sätt på vilket han menade att religio-
ner presenteras i media med vilka värden religionerna faktiskt har att bidra med.   

Vem sa vad?
Stefan Attefall, minister med ansvar för trossamfundsfrågor, var mannen bakom den 
första repliken i ingressen ovan. Han beskrev hur han under sina år i regeringen rest 

Lars O Molin är 
ordförande i Örebros 
interreligiösa och 
interkulturella råd.
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runt och besökt många religiösa sammanhang och att han ser mångfalden inte som 
ett problem utan som en styrka. Vad som är problematiskt är snarare den ömsesidiga 
kunskapsbristen mellan trossamfunden och det övriga samhället, liksom trossamfun-
den emellan. Stefan Attefalls definition av tolerans löd: Förmågan och viljan att tillåta 
det som jag ogillar eller är kritisk emot. 

Ulla Gudmundsson, svensk ambassadör vid den heliga stolen (Vatikanen) och på 
Malta, var den som lyfte fram den religiöst neutrala statens betydelse som ram för det 
mångkulturella samhället. Som medborgare i en sekulär stat 
måste man kunna känna solidaritet både med den och med det 
religiösa samfund där man är medlem, underströk hon vidare.

Kvinnan bakom den tredje meningen i ingressen var Fazeela 
Selberg Zaib, muslimsk skribent och bloggare. Hon hade också 
kloka saker att säga om majoritets- kontra minoritetsperspek-
tiv; medlemmar i ett samfund kan ju vara i minoritet i ett land 
och i majoritet i ett annat, då bör man låta medlemmarnas 
erfarenheter från minoritetssituationen styra samfundets hand-
lande på den plats där man är i majoritet.

Örebro, Botkyrka och Göteborg
Förutom Lars O Molins presentation av hur man arbetat i 
Örebro, gavs exempel från två andra kommuner. Från Bot-
kyrka berättade Jens Sjöström, vice ordförande i kommunstyrelsen. Under arbetet med 
en demokratiberedning i kommunen för ett antal år sedan framkom viss kritik mot 
begreppet integration, bland annat för att det är otydligt. I kommunens arbete valde 
man då att byta till ett interkulturellt förhållningssätt, en medvetenhet om att det 
finns olika sätt att förstå världen, dessutom kopplat till ett antidiskrimineringsarbete. 
”Religionens plats i Botkyrka” enligt Jens Sjöström innehöll bland annat punkterna 
Religionen står inte över lagen, Religion ska vara ett individuellt val och Religion är en del 
av människors liv och den ska få utrymme att utövas. 

Interreligiöst center i Göteborg
I presentationen av det interreligiösa arbetet i Göteborg samverkade Lennart Eng-
ström från kommunen och Peter Borenstein, rabbin i judiska församlingen i Göteborg 
och ordförande i stadens interreligiösa råd. Sedan april 2012 finns ett interreligiöst 
center i centrala Göteborg, vars styrgrupp Peter Borenstein också leder. På centret ar-
rangeras seminarier och föredrag, man tar emot studiebesök och bedriver fortbildning 
för olika yrkesgrupper. 

Lennart Engström berättade att när det blev aktuellt att forma det interreligiösa 
centret, gick Göteborgs kommun in med stöd så att centret kunde anställa en verksam-
hetsledare ett halvår före öppnandet. Nu finns kommunalt beslut på att stödja centret 
med en miljon kronor årligen under tre år.

Fazeela Selberg Zaib 
delgav kloka perspektiv 
på majoriteter och 
minoriteter.
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”Civilsamhället” tvetydigt
Konferensen avslutades av professor Erik Amnå, som beskrev hur begreppens föränd-
ring över tid också återspeglar förändrade synsätt. Från folkrörelser ledde han lyssnarna 
över medlemsorganisationer och idéburna rörelser till dagens begrepp civilsamhället. Ci-
vilsamhällets organisationer beskrev han som ”växande producenter av välfärd”, ”röster 
men ännu mer serviceorgan” och ”drivna av frivilliga och professionella, men inte av 
medlemmar” (som folkrörelserna var). Vill trossamfunden finnas med i, rymmas inom, 
detta begrepp? Erik Amnå avslutade dagen med att slå fast att trossamfundens bidrag 
till samhället är deras övertygelser, deras ritualer och själva samfunden.

Peter Carlsson    
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Interreligiös i samtal och praktik

Rabbinen och läkaren Peter Borenstein möter upp vid ingången till Interreligiösa 
centret i Göteborg. Det är söndag eftermiddag och ganska lugnt i stan. Vi tar hissen 
upp till centret. Peter Borenstein ställer upp dörren, visar runt och berättar att det 
ska vara ett möte med gruppen ”Unga som tror” lite senare.

 
I april 2012 öppnades Interreligiösa centret i centrala Göteborg efter en förstudie som 
gjordes hösten 2011. Det interreligiösa rådet i Göteborg ville ta reda vilka förvänt-
ningar de religiösa församlingarna i Göteborg hade på ett center, vilka former för 
inflytande man var intresserade av med mera. Men rötterna till centret står att finna 
längre tillbaka än så.

– 2009, medan Svenska kyrkans biskop i Göteborg Carl Axel Aurelius fortfarande 
var interreligiösa rådets ordförande, gjorde vi en studieresa till Leicester i England, 
säger Peter.

Där finns ett vida berömt interreligiöst center, som lockar besökare från många 
andra länder, framför allt i Europa. Studieresan, som gjordes tillsammans med några 
politiker och några poliser (!) var lärorik och viktig, men ett förhållande var Göte-
borgsdelegationen helt klar över att man inte ville ta efter.

– S:t Philip´s Centre ligger i en kyrka och så ville vi inte ha det här, säger Peter.
Neutral mark skulle det vara och den lokal man fann för ändamålet ligger i en helt 

vanlig, ”profan” byggnad mitt i Göteborg. Fastighetsägaren har varit mycket tillmötes-
gående och bland annat tagit ner ett antal väggar för att skapa en större samlingssal. 

Rådet och centret
I samlingssalen hålls flertalet av centrets arrangemang. 
För närvarande pågår en seminarieserie under rubri-
ken ”Är du rädd för religion?”, ett antal samlingar med 
fortbildning för religiösa ledare och så något som Peter 
Borenstein beskriver som ”rådets program”.

– Vi kallar programmet ”Nyfiken på” och nu närmast 
är det islam som ska presenteras, säger han.

Interreligiösa rådet är en sak, styrgruppen för In-
terreligiösa centret delvis en annan. I styrgruppen 
finns representanter från rådet, men också flera andra 
personer, som valts av det rådslag som samtliga religiösa 
församlingar i Göteborg inbjuds till två gånger årligen. 
Peter Borenstein är ordförande i såväl rådet som styrgrup-
pen. Henrik Frykberg, som arbetar på Göteborgs stift av 
Svenska kyrkan, är sekreterare i dem båda och verksam-
hetsledare för Interreligiösa centret är den unge kurdiske muslimen Zana Muhammad.   

Peter Borenstein har nyligen 
gått i pension men engage-
manget för interreligiös dialog 
lägger han inte ner.
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Ingen dialoggrupp
Biskop Aurelius, som var den som inbjöd Göteborgs religiösa ledare att bilda det 
interreligiösa rådet och som var dess förste ordförande, tänkte sig inte rådet som en 
dialoggrupp, utan som ett förtroendeskapande råd. De religiösa ledarna träffades, åt 
tillsammans och samtalade. När man så småningom började ett lite mer aktivt ar-
bete handlade det om miljö, om att spela fotbollsmatcher ”för fred” och om stadsnära 
odling.

Två spår
Peter Borensteins eget interreligiösa intresse har växt fram efter två spår. Redan 1976 
genomgick Peter, som vid sidan om sitt arbete som rabbin också är läkare, en utbild-
ning för att kunna utföra omskärelse på pojkar. Ganska snart blev det känt också bland 
muslimska familjer i Göteborg med omnejd att det fanns en läkare med rätt utbildning 
och kunnande för att utföra denna religiöst motiverade rit. Så det stora flertalet av de 
omskärelser Peter Borenstein har gjort har varit på muslimska pojkar.

Tidigt på 1990-talet engagerade han sig i Samarbetsrådet för judar och kristna. 
Under kriget i före detta Jugoslavien på 90-talet bildades Stiftelsen Nordiskt centrum 
för interreligiös dialog av rabbinen Cahana, imamen Yacobi och pastorn Deminger i 
Göteborg. När de tre grundarna efterhand flyttade från Göteborg eller lämnade sina 
tjänster, behövde nya krafter ta över. Och då var Peter Borenstein en av dem som kom 
in i bilden. 

…och två yrken
Som ung ville Peter Borenstein bli rabbin. Men eftersom någon utbildning för detta 
inte gick att få i Sverige blev det istället medicinstudier han satsade på. Han var i 
många år en mycket engagerad lekman i Göteborgs synagoga, men i slutet av 80-talet 
blev det möjligt för honom att tillsammans med dåvarande rabbinen Robert Wolkoff 
göra upp ett program för sina rabbinstudier. Från 2002 tjänstgjorde han i synagogan 
och 2007 blev det ”ordination” (med engelskt uttal).

Inom läkaryrket har han ägnat sig åt neurologi och forskat om bland annat stroke, 
afasi och whiplashskador.

Peter Borensteins visioner för Interreligiösa centrets fortsatta verksamhet är många.
– Att Göteborgs församlingar ska bli mer bekanta med centret och delta i olika 

programpunkter, men också vilja lägga sig i vad som händer här, säger han. Så skulle 
jag gärna se att det bildades flera, inte alltför stora, ungdomsgrupper.

Och själv har han inga planer på att ”pensionera sig” från sitt interreligiösa engage-
mang.

– Nej, jag fortsätter, jag tycker det här är oerhört spännande, säger han.
 
Peter Carlsson
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Vilka är mandéerna?

Mandéerna är en folkgrupp från Irak och Iran som hittills varit nästan helt okänd 
i väst. När de nu utgör en betydande minoritet i ett land som Sverige1, blir kunskap 
om detta folk och denna religion alltmer viktig. 

Mandéernas ursprung är höljt i historiens dunkel. Deras religion delar gestalter med 
Gamla testamentet, men myterna kring dessa gestalter är radikalt annorlunda än dem 
vi känner till.   

Själva menar många mandéer att folket och religionen har sina rötter i antikens 
Mesopotamien, i Sumer, Akkad och Babylon; och det finns en del som stödjer detta. 
Andra spår pekar på ett gemensamt ursprung med de babyloniska judarna. Det vi vet 
är att de i minst tvåtusen år levt i vad som är dagens Irak och Iran. Snart kan de dock 
vara ett minne blott i dessa länder. De irakiska mandéerna har fördrivits i Iraks kanske 
värsta etniska resning och de få mandéer som finns kvar i Iran lämnar landet i rask 
takt.
  
”Gnostiker”  
Det är idag vanligt att referera till mandéerna som de sista kvarvarande gnostikerna 
och detta har historiska rötter. Studiet av de religiösa rörelser från senantiken som 
kallats gnostiska sträcker sig tillbaka till 1700-talet. Det var också då beteckningarna 
gnostisk och gnosticism började användas. Orsaken till detta var att de historiska 
källor man hade tillgång till var från kyrkofäderna, då främst Irenaeus av Lyons skrift 
”Exponering och förnekande av falskeligen så kallad Gnosis”, även kallad Adversus 
Haereses, Mot Heresierna.     
   Sedan kristendomen blivit romersk statsreligion på 300-talet, förföljdes ”gnostikerna” 
och deras skrifter brändes. Förföljelserna ledde till att mycket få dokument överlevde 
in i den moderna tiden. Ett var det på 1400-talet översatta verket Corpus Hermeticum, 
en samling skrifter från 100- och 200-talets Egypten som behandlar alkemi, astrologi 
och magi. Utöver Corpus Hermeticum är två andra textsamlingar berömda, Codex As-
kewanius och Codex Brucianus, båda från 300- eller 400-talet. Dessa innehåller främst 
apokryfiska kristna texter.

Viktigaste skrifterna 
Förutom ovan nämnda texter var den stora samlingen skrifter som man uppfattade 
som gnostiska de mandeiska skrifterna Ginza Rba (Stora Skatten) och Drasia d-Yahia 

1 Idag bor det över 6 000 mandéer i Sverige, kanske så många som uppåt 9 000, främst i 
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Lund. Antalet ökar konstant genom den 
flyktingvåg som följt på kriget i Irak och nu i Syrien. Av de sammanlagt 70 000 mandeer som 
tros finnas i världen utgör den svenska gruppen den största utanför Mellanöstern. 



( Johannesboken). Ginza Rba består av två delar, Ginza Iamina (den högra ginzan) och 
Ginza Smala (den vänstra ginzan). Ginza Iamina är ett kosmologiskt och mytologiskt 
traktat som återger mandéernas skapelseberättelse, var de kommer ifrån, hur världen 
blev till och vart de återvänder efter döden. Ginza Smala är en samling hymner, främst 
för de dödas själar. I klassiskt utförande är de två delarna vända mot varandra och sägs 
omsluta varandra som två skålar. Drasa d-Yahia är berättelsen om hur Johannes döpa-
ren (Yahia-Yuhanna) får kunskap om det innersta mysteriet från Manda d-Haiye. 
Västerlandet hade känt till mandéerna sedan åtminstone 1600-talet då jesuitiska och 
karmelitiska missionärer stött på dem i Mesopotamien, där Portugal hade en handels-
station i Basra. Missionärerna kallade 
mandéerna Johannes-kristna då Johan-
nes döparen ingick bland de mandeiska 
gestalterna. 

Ginza Rba översattes första gången till 
latin av en svensk på 1700-talet. En tysk 
översättning av Lidzbarski, som redan 
1915 översatt Johannesboken, kom 1925. 
Ytterligare texter publicerades först på 
sent 30-tal och under 40-talet, då E. S. 
Drower översatte ett flertal manuskript, 
bland andra Haran Gawaita (Det Inre 
Haran), ett mytologiskt epos som berättar 
om mandéernas flykt från Jerusalem till 
Harran i norra Syrien innan de slutligen 
får leva fredade i södra Mesopotamien; 
och Alf Trisar Siuale (Ettusentolv frågor), 
som är en esoterisk skrift för de initierade 
och har formen av frågor och svar mellan 
en lärjunge och en mästare. 

Den stora mängden av mandeiska tex-
ter gjorde att mycket av forskningen kring 
gnosticism byggde på mandeiska källor. 
Så är till exempel den för lekmän kanske 
mest kända introduktionen till gnosticis-
men, The Gnostic Religion av Hans Jonas 
från 1958 till stor del baserad på mandeiskt material. 

Sedan fynden från 1945 i Nag Hammadi i Egypten blivit tillgängliga för en större 
forskarvärld har uppfattningen om ”gnosticism” och ”gnostiker” väsentligt reviderats. 
Det pågår idag diskussioner om icke-kristna rörelser som mandéerna kan betraktas 
som gnostiska eller inte. Vidare har det blivit tydligt hur flytande gränserna mellan 
olika religiösa skolor under senantiken var. Det är till exempel ofta oklart var gränsen 
mellan ”gnosticism”, hermetism och nyplatonism går. 

Hur den mandeiska religionen växte fram, till och med dess ålder, är höljt i det 
förflutnas dimmor. Visserligen innehåller mandeismen element som känns igen från 
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Mandéernas dopceremonier måste ske i 
rinnande (= strömt) vatten. I slutet av 2012 
köpte samfundet en fastighet, där en bäck 
rinner över tomten, i utkanten av Järna söder 
om Södertälje.

Bi
ld

: P
et

er
 C

ar
ls

so
n



gamla testamentet, babylonisk mytologi, persisk (Magisk) religiös tradition och så 
vidare, men vem som influerat vem i antikens Mesopotamien är idag omöjligt att säga. 
Området är ett av kulturmänniskans äldsta och har i alla tider varit en korsväg mellan 
öst och väst. 
 
Tolerans och förföljelse
Under århundradena fram till den muslimska invasionen vid mitten av 600-talet be-
härskades Mesopotamien av Sassaniderna kända för sin intolerans mot andra religio-
ner än den egna Zoroastrianismen. Under denna tid utsattes mandéerna för återkom-
mande förföljelser, något vi kan läsa om i deras krönikor. Samma krönikor berättar 
också om hur mandéernas prästerskap visade upp sina heliga skrifter för de erövrande 
muslimska härskarna och därmed kunde trygga sin position som ett bokens folk och 
mötas med tolerans från de nya herrarna.

Mandéerna har i varierande grad kunnat åtnjuta en viss tolerans under islam som 
ett bokens folk, ahl al-Kitab. Detta då en grupp kallad sabierna, as-sabiyun, likställts 
med judar och kristna som gudfruktiga föregångare till muslimerna och omnämns i 
tre suror i Koranen. Identiteten mellan mandéer och sabier har dock varit föremål för 
diskussioner bland muslimska lärde, ulema, under historien. Befolkningen i Harran 
kallades också sabier, men dessa hade en annan religion. Det lilla vi vet om denna reli-
gion var att den var starkt färgad av hermetism och nyplatonism, och innehöll astro-
logiska element. En sammanblandning av Harrans sabier och mandéerna har gjort att 
mandéerna ibland anklagats för stjärndyrkan av sina muslimska grannar. Mandéernas 
ambivalenta status har medfört att de ibland kunnat leva i fred under längre perioder 
och ibland utsatts för våldsamma pogromer. 

I Irak och Iran
Under Iraks snabba modernisering från 1930-talet och framåt skedde drastiska för-
bättringar för mandéerna i Irak. De flyttade från små byar i träsken i söder till städer 
som Amara, Nasiryiah och Suq Shuyuk; så småningom också till Bagdad och Basra. 
Många mandéer skaffade sig också högre utbildning och utgjorde en oproportioner-
ligt stor del av landets lärare, ingenjörer och läkare. Med den högre utbildningen kom 
också nya idéer, och många mandeiska intellektuella anslöt sig till det Irakiska kom-
munistpartiet. Partiet var det enda under 1930-, 40- och 50-talen som var uttalat seku-
lärt och inte bundet till klan- eller stamintressen. När Baath-partiet, också det sekulärt, 
dök upp som en allt tydligare maktfaktor anslöt sig en del mandéer även till det.

Under Baath-partiets utrensningar under 1970- och 80-talen, flydde de mandeiska 
kommunister och andra politiskt aktiva som inte blev dödade. Detta var den första 
stora strömmen av mandéer utomlands. Den andra kom under FN-sanktionerna på 
1990-talet då vanliga irakier svalt och många mandéer rånmördades. Orsaken till att 
mandeerna blev måltavla var att de hade rykte om sig att vara förmögna, alltsedan 
mandeerna tagit över marknaden för guldsmide efter att judarna lämnat Irak i början 
av 1950-talet. När det blev uppenbart att mandeiska guldsmeder inte hade så mycket 
guld och ädelstenar som ryktet gjorde gällande, övergick man till att kidnappa mande-
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iska barn. I det alltmer laglösa Irak blev det uppenbart för många mandeer att de inte 
kunde räkna med något skydd från staten, då många gånger brottslingarna själva var 
poliser och säkerhetsmän.

Efter Iraks kollaps 2003 blev situationen konstant värre. Förutom att vara måltavlor 
för en allt brutalare kriminalitet, utsattes mandeerna nu också för direkt, religiöst mo-
tiverat våld. Flygblad delades ut i mandeiska områden, och berättade om att mandéer-
na ägnar sig åt svart magi, splittrande av äktenskap och underminerande av muslimsk 
lag. I flygbladen gavs mandéerna tre alternativ: lämna landet, konvertera till islam eller 
möta svärdet. Från att ha utgjort runt 40 000 före 2003 finns det i Irak idag mindre 
än 5 000 mandéer kvar.2 De som kan har flytt landet och hamnat i misär i Jordanien 
eller Syrien; andra har dödats eller tvångskonverterat. Det är ännu ingen i Irak som 
är beredd att ge mandéerna skydd som ett bokens folk; såväl shiitiska som sunnitiska 
skriftlärde har deklarerat öppet att mandéerna är kaffir, otrogna.

I Iran är mandéernas ställning som ett tolererat folk osäker. Mandeerna nämns inte i 
den Iranska konstitutionen som en inhemsk folkgrupp, och mandeer är hindrade från 
högre utbildning. 

Livet i det sekulariserade väst innebär nya utmaningar. I väst är ens sociala identitet 
inte främst knuten till den religion man tillhör, utan en mängd andra sociala markörer. 
Detta ställer krav på mandéerna att definiera sig inför omvärlden och sig själva. Denna 
utmaning ser ut att bli långvarig. Mandeerna delar sitt lands tragedi med andra irakier. 
Det blir dock allt klarare för dem att de inte är välkomna tillbaka om katastrofen 
någon gång lägger sig.

Martin Lindgren
Kulturantropolog

2  Antalet ökar åter då många av de mandéer som varit flyktingar i grannlandet Syrien nu flyr 
tillbaka över gränsen till Irak.
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Mandéer rotar sig i Sverige

I slutet av december 2012 köpte det mandeiska samfundet i Sverige en fastighet i 
utkanten av Järna söder om Stockholm. Köpet skedde efter en viss tids sökande. 
När man behöver en tomt med en rinnande bäck begränsar det naturligtvis utbudet 
av möjliga fastigheter en del.  

Vid huset i Järna är många människor samlade en lördag i 
mars. Det är kvinnor och män, barn och ungdomar. Dessutom 
ett antal präster, klädda endast i vita, tunna kläder trots att det 
är några grader kallt.

Salwan Alkhamas är genzibra, samfundets andlige ledare, 
”ungefär motsvarande en biskop”, förklarar han. Han har en 
liten stunds paus i de ceremonier som pågår nere vid bäcken 
och berättar om den högtid mandéerna firar just nu.

– Det är vår viktigaste helg, som kallas de fem vita dagarna, 
säger han.

I det kalla vattnet
I bäcken har man hackat upp en stor öppning i isen. En viktig 
del i mandeismen är de återkommande dopceremonierna. Dopet är i mandeisk religion 
en reningsceremoni, som ska göras vid upprepade tillfällen. Idag ska genzibra döpas 
först och sedan ska han döpa de övriga prästerna (se bilder). De fem vita dagarna infal-
ler alltid i mars månad och att vattnet bara är några få grader varmt får inte hindra att 
ceremonierna genomförs. Men förhoppningsvis kan en förbättring av förhållandena 
vara på gång, se nedan.

Spridda över världen
Enligt samfundets egna beräkningar fanns 2012 drygt 8000 mandéer i Sverige och 
Salwan Alkhamas tror de är omkring 9000 i år. Det gör Sverige till det land utanför 
Mellanöstern där det finns flest mandéer. Irak och Iran är de länder där det alltjämt 
finns flest mandéer i världen, även om många tusen flytt därifrån undan förföljelse de 
senaste tio åren. Australien, Tyskland, de övriga nordiska länderna, Frankrike, England 
och vissa delar av USA, är andra platser där mandéerna slagit sig ner.

– Nu finns minst 4000 mandéer i Syrien, säger genzibra, och vi har mycket kontakt 
med Migrationsverket för att försöka lösa situationen.

Mandé kan bara den vara som är barn till en mandeisk far och en mandeisk mor. Att 
inträda i mandéismen om man har en annan bakgrund, går inte.

Salwan Alkhamas är 
mandéernas genzibra, 
andlige ledare, i Sverige.
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…och i Sverige
Fyra mandeiska församlingar finns nu i Stockholm och dessutom finns församlingar 
i flera större städer i södra och mellersta Sverige. I Sandviken finns den nordligast 
belägna församlingen. Totala antalet församlingar är tolv. Några församlingar har gjort 
insamlingar och man har fått hjälp ifrån trosfränder på andra platser i världen och är 
på väg att antingen köpa eller bygga ett hus.

Regler och uppgifter
Salwan Alkhamas berättar om de viktigaste 
uppgifter han har som genzibra. 

– Det viktigaste är att inviga präster och att in-
viga mendi under de fem vita dagarna, säger han. 

Mendi är en liten hydda, och en sådan håller 
man på att bygga invid bäcken i Järna. Hyd-
dan byggs av bambu och kläs, på både ut- och 
insidan, med lera. Delar av ceremonierna utförs 
sedan inne i hyddan.

Präster och genzibra lever med mycket strikta 
matregler. De måste tillaga all mat själva av råva-
ror, baka sitt eget bröd och får bara dricka vatten 
från ”levande”, rinnande bäckar och liknande. 
(Kranvatten kan man använda för att tvätta sig, 
men dricka det får prästerna inte göra.)

Rötter och framtid
Mandéernas historiska rötter finns i det antika Ba-
bylonien, dagens Irak. En av deras heliga skrifter heter ”Adams bok” och de menar sig 
gå tillbaka ända till den första människan. Flera av de gestalter som möter i kristendo-
mens Gamla Testamentet, finns också i mandéernas heliga skrifter.

– Och Johannes Döparen ser vi som den siste profeten, säger Salwan Alkhamas.
Han ser positivt på framtiden. Flertalet mandeiska ungdomar i Sverige håller fast vid 

religionen, samtidigt som de utbildar sig och tar del i de samhällen dit omständighe-
terna har fört dem. Och samfundet har planer för fastigheten i Järna.

– Vi har redan samlat in pengarna och ska bygga en samlingssal för 200 personer, 
med dopbassänger inomhus så att det rinnande vattnet kan värmas upp, säger han. 
  
Peter Carlsson
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Det är några grader kallt i luften och 
i den upphuggna vaken i bäcken utför 
de mandeiska prästerna sina dopcere-
monier.
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Bred samverkan i sjukhussjälavården 

I Göteborg fungerar Sjukhuskyrkan i ett mycket brett ekumeniskt samarbete. 
Svenska kyrkans anställda – präster, diakoner och assistenter – utgör en viktig bas 
för helheten, där även frikyrkliga, katolska och ortodoxa medarbetare finns med. 
Man är också alltid redo att förmedla kontakt med företrädare för övriga trossam-
fund.

 
Fader Dragan Mijailovic, serbisk-ortodox präst, och pastor Evert Eggelind från 
Betlehemskyrkans församling har en lång historia tillsammans i den andliga vården i 
sjukvården i Göteborg. Vi träffar dem båda – och dessutom fader Dragans prästkollega 
(och son!) fader Nemanja – 
i den serbisk-ortodoxa kyr-
kan i stadsdelen Kortedala 
i Göteborg. Fram till för 
några år sedan hette kyrkan 
Vårfrukyrkan och var en av 
Svenska kyrkans helgedo-
mar i denna del av staden.

Efter en stunds resone-
rande enas fader Dragan 
och Evert om att det var 
tolv år sedan de först 
möttes i det Ekumeniska 
utskottet för Sjukhus-
kyrkan, ett utskott (inom 
Göteborgs Kristna Sam-
arbetsråd) där Evert är 
ordförande sedan många år.

– Evert är en underbar ledare, säger fader Dragan med ett stort leende.
Och Evert kvitterar med att förutom alla fader Dragans besök och möten med 

människor på sjukhusen så fungerar han som något av en ortodox samordnare. Han 
kan svara på frågor och dessutom kan han flera språk, bland annat ryska.

Relationer och samtal 
De goda personliga relationerna utskottsledamöterna emellan gör att man också klarar 
av att resonera om sådant kyrkorna inte har samma syn på. Genom åren har man 
samtalat om nattvard, bikt, begravningar, dop, de sjukas smörjelse, självmord och flera 
andra ämnen som skulle kunna vara känsliga.

– Det är väldigt bra att kunna prata om sådant man har olika synsätt på, säger Evert.

Freskomålare från Serbien har varit i Kortedala och målat den 
vackra fondväggen ovanför ikonostasen i kyrksalen.
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På sjukhusen sedan länge
Fader Dragan har varit präst i Göteborg sedan slutet av 70-talet. Att besöka försam-
lingsmedlemmar på sjukhusen har hela tiden varit en del av hans arbetsuppgifter. 
Det var också därför han så småningom började delta i ekumeniska sjukhusutskottets 
möten och samtal. Ingrid Ödquist, som var anställd på en liten tjänst som sekreterare 
i Göteborgs Kristna Samarbetsråd och dessutom verksam i Ortodoxa samarbetskom-
mittén, tog upp möjligheten att fader Dragan mer systematiskt skulle kunna göra en 
del av sin tjänst på sjukhusen. Evert Eggelind stödde idén och sedan fem-sex år ger 
SST nu ekonomiskt stöd för att fader Dragan ska kunna göra 25% av sin tjänst på 
sjukhusen.

– Jag är mest på Östra sjukhuset, men också en del på Sahlgrenska och ganska 
mycket på Mölndals sjukhus, säger fader Dragan.

Delar av hans församling är också mycket engagerade. Ett 40-tal kvinnor är organi-
serade i grupper och besöker församlingens sjuka och gamla.

Ljus och mörker
Till kaffet och vaniljbakelsen, efter rundvandringen i den vackra kyrkan med dess 
ikonostas och 150 m2 freskomålningar på väggarna, ger fader Dragan flera glimtar från 
sjukbesök och dödsbäddar. Med en man som var mycket orolig inför döden, gjorde han 
upp:

– Kan vi lova varann att 
den som går först, ber för 
den andre?

En annan gång hade han 
suttit och jobbat i kyrkan 
till efter midnatt. Han var 
trött och skulle strax åka 
hem, när telefonen ringde 
och han istället fick köra 
till Östra sjukhuset där 
hustru och barn satt och 
vakade vid familjefaderns 
dödsbädd. Mannen avled 
under natten och familjen 
fick så småningom följa med 
till kyrkan. När fader Dragan 
slutligen följt familjen hem 
och promenerade tillbaks 
mot kyrkan, såg han de första 
spåren av soluppgången på 
himlen och fåglarna började 
kvittra. Det blev till en underbar gryning.
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I sjukhussjälavården i Göteborg finns Svenska kyrkans präster, 
diakoner och assistenter, två frikyrkliga pastorer och en 
diakon, en katolsk och en ortodox präst. Man har också en 
kontaktlista när patienter eller anhöriga efterfrågar kontakt 
med andra trossamfunds företrädare. Pastor Evert Eggelind 
flankeras av fader Nemanja Mijailovic och fader Dragan Mi-
jailovic. Fader Dragan har statligt stöd för att göra 25% av sin 
tjänst på sjukhusen.
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Energi och glimten i ögat
Fader Dragan har fyllt 60 år, men utstrålar energi, kraft och glädje. Han har nästan 
svårt att sitta still när han ska berätta och ibland skjuter han stolen bakåt och ställer 
sig upp, för att kunna illustrera sin berättelse bättre. Man är utan vidare beredd att tro 
honom när han berättar om sin ”plan”.

– Jag har tänkt att jag ska jobba 100% tills jag blir 65 och sedan 50% tills jag blir 69. 
Sedan ska jag pensionera mig, säger han och blinkar till sonen och kollegan Nemanja 
på andra sidan bordet.  
    
Peter Carlsson
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Trudy Fredriksson – med överblick över 
buddhismen i Sverige

En kommande utgåva i SST:s skriftserie blir en kunskapsöversikt gällande budd-
hismen i Sverige. Trudy Fredriksson fick genom Samfundet för tibetansk budd-
hism, som hon tillhör, uppdraget att göra den. Religionshistorikern Stefan Lars-
son vid Stockholms universitet handledde henne under 
arbetets gång.

Det är en gnistrande vacker senvinterdag och stupan, det 
buddhistiska fredsmonumentet strax utanför Fellingsbro i 
Närke, står skinande vit i vintersolen. Trudy Fredriksson häl-
sar välkommen till det buddhistiska centret där stupan finns 
och där hon själv tillbringar mycket tid. Hennes uppdrag för 
SST, som bland annat innefattade att kartlägga vilka budd-
histiska riktningar som finns i Sverige, var de finns, när de 
startade verksamhet här, vilka lokaler de har och eventuella 
”religiösa funktionärer”, är i stort sett klart. Nu filar hon på 
formuleringar i rapporten, innan den ska överlämnas till 
layout och tryck. 

Enkät ett viktigt verktyg
Hur gick hon då tillväga för att hitta buddhistiska grupper runt om i landet?

– Det första jag gjorde var att fundera naturligtvis, säger Trudy.
Hon satte sedan igång med att formulera en enkät. Grupperna fick frågor om vilken 

buddhistisk tradition de tillhör, deras internationella anknytning, hur många registre-
rade medlemmar respektive övriga deltagare som finns i verksamheten, vad verksam-
heten består av och vad som fungerar bra och mindre bra, samt uppgifter om ledare i 
verksamheten och kontaktpersoner.

Nya uppgifter kom till
Adressuppgifter till andra grupper än dem som redan finns med i SBS sökte hon på 
olika sätt. SBS-medlemmar känner många gånger till andra grupper och hur man når 
dem. Dessutom fanns i enkäten en möjlighet för de grupper hon nått att berätta om 
ytterligare grupper och hur man kunde nå dem. Materialet växte efterhand.

– Det blev en hel del besök också hos olika grupper för att berätta om syftet med 
projektet och få en bild av verksamheten på plats, säger Trudy.

Man kan ana att det för grupper där medlemmarna har sina rötter i länder med 
politiskt och religiöst förtryck inte kändes alldeles självklart att berätta om sig själva, i 
en kartläggning beställd av en statlig myndighet.
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Vietnamesiska grupper
Till de grupper som inte tidigare varit medlemmar i SBS, men som Trudy genom 
enkäten fick kontakt med, hör flera vietnamesiska grupper. I storstäder som Göteborg 
och Malmö, men också på mindre orter som Gnosjö och Bjuv, visade det sig finnas 
aktiva buddhistiska grupper. 

– De vietnamesiska grupperna definierar sig både utifrån buddhismen och utifrån 
sin etnicitet, säger Trudy.

Flera av dem har, förutom den religiöst inriktade verksamheten, också verksamhet 
inom kultur och sport.

Lite siffror
Antalet medlemsorganisationer i SBS är idag 22. Med de filialer dessa organisationer 
har, landar antalet platser med verksamhet på 42, och på dessa platser finns ungefär 
10 000 betjänade (SST:s term för att beskriva människor som finns med i trossamfun-
dens verksamhet).  

Av de 22 organisationerna är 11 stycken vad Trudy Fredriksson kallar ”västerländska 
grupper”, men de övriga 11 – ”asiatiska grupper” – har dessutom kontakter av buddhis-
tisk nätverkstyp med närmare 50 andra grupper. 

– Det finns alltså minst 90 platser i Sverige där det förekommer buddhistisk verk-
samhet som har anknytning till SBS, säger Trudy.

Andlig vård på sjukhus
I anslutning till kunskapsöversikten fick Trudy Fredriksson 
uppdraget att göra en inventering av behov och förslag på 
eventuella åtgärder rörande den andliga vården inom sjuk-
vården för buddhistiska trosbekännare. Förutom att det fanns 
några frågor i enkäten till de buddhistiska grupperna, skickade 
Trudy en enkät till ett antal större sjukhus. I den enkäten fanns 
frågor som:

Hur och när tar de reda på andliga behov hos vårdtagarna 
som de enligt lagen har rätt till?

Vet de om att sjukhuskyrkans personal är behjälplig med att 
kalla på andra religioners företrädare?

Finns det ett behov av utbildning kring dessa frågor?

Positivt för mindre samfund
Trudy Fredriksson ser mycket positivt på att det de senaste åren 
funnits resurser till mer arbete av den här typen inom SST:s 
ramar. Hon talar väl om regeringens ökade satsning på tros-
samfunden genom SST och menar att de nya medlen betytt 
mycket för minoritetssamfunden i Sverige.
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Trudy Fredriksson 
har arbetat med en 
kartläggning av budd-
histiska organisationer 
i Sverige och med att 
undersöka behovet av 
buddhistisk sjukhus-
själavård. 
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Nu har två per-
soner anställts på 
vardera 25% tjänst 
för att samordna 
buddhistisk andlig 
vård i sjukvården. 
Trudy och en kol-
lega arbetar med 
att sammanställa i 
vilka buddhistiska 
organisationer det 
finns personer som 
kan medverka i 
buddhistisk andlig 
vård på sjukhus och 
att bygga upp kontakter med sjukhusen och med sjukhuskyrkan.

– Det kommer att bli en hel del arbete framåt också med utbildning, konferenser 
och det som kallas behörighetsförklaring, säger Trudy. 
 
Peter Carlsson 
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I början av 2013 hölls en samling med ledarna för de organisationer 
som ingår i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd.
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Göran vill lyfta nivån på diskussionen

Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Insti-
tutionen han arbetar vid sysslar med litteratur, idéhistoria och religion. Vi möter 
honom en lördagsförmiddag. Det första caféet vi är på väg in på är alldeles ”knök-
fullt”, som göteborgarna säger. Ett par kvarter bort hittar vi ett annat, med gott om 
plats.

 
Göran har fått några uppdrag av SST. Som svar på frågan vad det rör sig om för upp-
drag kommer en ganska lång uppräkning. En skrift är fastlagd, men i Görans övriga 
forskning finns det också annat som skulle kunna vara intressant för SST. Först det 
som är bestämt.

– SST vill ha en kunskapsöversikt, säger Göran, om islam 
och muslimer i Sverige. Vad finns skrivet? Vad finns det för 
trender i materialet? Och för framtiden – var saknas det kun-
skap?

Intressant för SST är också var de muslimska församlingar 
finns som söker statligt töd. 

Uppsatssamling
På webbplatsen www.uppsatser.se finns listor med närmare 
150.000 studentuppsatser på kandidat- och magisternivå sam-
lade. Göran har sökt uppsatser som på något sätt tar upp islam 
eller muslimer i Sverige och listat ett 60-tal. 

Ett ytterligare projekt är en workshop som Göran Larsson 
arrangerar under våren 2013. Ämnet är shia-islam i Sverige 
och förhoppningen är att material från workshopen också ska 
samlas ihop och bli en utgåva i skriftserien.

Vägen till professor
Läsåret 1990-91 läste Göran sina första kurser på Göteborgs universitet. Den allra 
första kom att bli en kurs om Mellanösterns religioner. I Görans hemmiljö fanns inget 
speciellt intresse för religion, snarare en ganska negativ hållning. Siktet var inställt på 
läraryrket, ämneskombinationen religion och historia.

– Samtidigt drömde jag om att kunna forska, säger Göran. 
Islam kom allt mer i fokus för hans intresse och när han var framme vid doktorand-

studier så blev ”Islam i Spanien” ämnet. Avhandlingen, som var klar 2000, handlade 
om inomislamska konflikter i 1000-talets Spanien.

Från medeltidens 
Spanien till dagens 
internet. Göran Lars-
sons intresse för islam 
har tagit honom på en 
lång resa.
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Synen på religion
Religion tar större plats än på länge i det svenska samhället och diskuteras mycket.

– Men det är ofta diskussioner på en ganska låg nivå, säger Göran, som vill få till ett 
mer vetenskapligt förhållningssätt i samtalet om religion.

– Religionerna kan ju inte tycka, tänka eller handla på ett visst sätt, men så talas det 
ofta om dom. Det är ju människors handlande som är det vi kan studera, säger han.

Tillbaka till samtiden
När Göran Larssons avhandlingsarbete var klart kände han sig mätt på medeltiden, 
gamla manuskript och att läsa arabiska texter. Hans nästa projekt kom att handla om 
kombinationen religion och internet. Han skrev boken Virtuell religion, som handlar 
om vilka religiösa röster som föds som respons på globaliseringen. Han vikarierade en 
tid på Uppsala universitet, fick en tjänst på Södertörns högskola och var 2004 gästfors-
kare på universitetet i Leiden, Holland. Där finns ett center för forskning om islam i 
Europa. Och merparten av sådant som Göran Larsson publicerat därefter, har publice-
rats i utlandet.

Hur har imamer det?
Göran är också intresserad av att jämföra hur olika länder i Europa relaterar till musli-
mer. 

– Så här gör vi i Sverige, säger Göran och tänker bland annat på SST, men så här 
kan man också göra.

Göran medverkade i det utredningsarbete om en eventuell statlig imamutbildning 
som leddes av professor Erik Amnå. (Utredningen utmynnade i ett förslag om att 
någon statlig imamutbildning inte skulle startas). Imamutbildningsutredningen gjorde 
en enkät som skickades ut till de muslimska församlingar som sökt SST-bidrag. Något 
liknande som då skulle Göran vilja göra igen; ta reda på mer om imamer i Sverige, 
deras utbildningsbakgrund och arbetsförhållanden. 

– Det skulle kunna bli en intressant text om hur imamer har det i Sverige, säger 
Göran.  
 
Peter Carlsson
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Utbetalda statsbidrag under 2012 (i kronor)

Församlingar inom 
samfunden:

Organi-
sations-
bidrag

Projektbidrag

Lokalbi-
drag

Etable-
ringsbi-
drag

Utb. 
bidrag

Frälsningsarmén 1 140 000
Metodistkyrkan 432 000
Evangeliska Frikyrkan 3 129 000 263 000 60 000
Pingströrelsen 7 784 000 591 000
Sjundedagsadventist-
samfundet

275 000

Svenska Alliansmission 1 455 000 107 000 30 000
Svenska Baptistsamfundet 1 899 000 100 000
Svenska Missionskyrkan 7 384 000 1 320 000 
Gemensamma församlingar 284 000
ELM - Bibeltrogna Vänner 156 000
Evangeliska Fosterlands-Stift. 2 940 000 209 000 30 000
Estniska ev.-lutherska kyrkan 211 000
Lettiska ev.- lutherska kyrkan 127 000
Ungerska protestant. kyrkan 224 000
Danska kyrkan 100 000
Norska kyrkan 300 000
Isländska kyrkan 100 000
Anglikanska kyrkan 215 000
Romersk-katolska kyrkan 5 005 000 100 000



Utbetalda statsbidrag under 2012 (i kronor)
forts.

Församlingar inom samfunden: Organisations-
bidrag

Projektbidrag

Ortodoxa & österländska kyrkor Lokal-
bidrag

Etable-
rings-
bidrag

Utb.- 
bidrag

Bulgariska ortodoxa kyrkan 17 000
Finska ortodoxa kyrkan 79 000
Grekisk ortodoxa kyrkan 800 000
Makedoniska ortodoxa kyrkan 406 000
Rumänska ortodoxa kyrkan 395 000
Ryska ortodoxa kyrkan 126 000 30 000
Serbiska ortodoxa kyrkan 1 722 000
Svenska ortodoxa prosteriet 144 000
Armeniska apostel kyrkan 91 000
Eritreanska ortodoxa kyrkan 130 000 30 000
Etiopiska ortodoxa kyrkan 208 000
Koptiska ortodoxa kyrkan 0
Syrisk ortodoxa kyrkan 1 957 000
Österns assyriska kyrka 374 000
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Utbetalda statsbidrag under 2012 (i kronor)
forts.

Församlingar inom 
samfunden:

Organi- 
sations-
bidrag

Projektbidrag

Lokal-
bidrag

Etable-
rings-
bidrag

Utb.-
bidrag

Judiska församlingar 625 000 100 000 10 000
Islamiska församlingar
– FIFS 1 602 000 55 000
– IKUS 922 000 30 000
– SMF 1 738 000 60 000 20 000
– SIF 742 000 30 000
– ISS 417 000 175 000
– BIS 966 000
Buddhistiska församlingar 337 000 65 000
Summa samtliga samfund 46 674 000 3 074 000 595 000 30 000

Dessutom har följande bidrag utbe-
talats:

Verksamhets-
bidrag

Teologiska institutioner 1 440 000
Andlig vård inom sjukvården 6 135 000
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Statistik 2011

Samfund     Bidragsgrundande  
      personer*

Anglikanska kyrkan 3 516 
ELM Bibeltrogna Vänner 2 840 
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 719 
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan 1 916 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen 44 486 
Frälsningsarmén 14 187 
Islamiska församlingar 110 000 
Judiska församlingar 8 462 
Metodistkyrkan 5 436 
Evangeliska Frikyrkan 48 461 
Ortodoxa och österländska kyrkor 
- Armeniska ortodoxa kyrkan 2 375 
- Bulgariska ortodoxa kyrkan 800 
- Eritreanska ortodoxa kyrkan 2 666 
- Estniska ortodoxa kyrkan - 
- Etiopiska ortodoxa kyrkan 2 870 
- Finska ortodoxa kyrkan 1 500 
- Grekisk ortodoxa kyrkan 17 500 
- Koptiska ortodoxa kyrkan 2 915 
- Makedoniska ortodoxa kyrkan 6 000 
- Rumänska ortodoxa kyrkan 6 100 
- Ryska ortodoxa kyrka 1 500 
- Serbiska ortodoxa kyrkan 27 855 
- Svenska ortodoxa prosteriet 2 174 
- Syrisk ortodoxa ärkestiftet 26 094 
- Syrisk ortodoxa patr. ställföreträdarskap 24 302 
- Österns assyriska kyrka 6 112 
Pingströrelsen 111 120 
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Romersk-katolska kyrkan 100 522 
Sjundedags Adventistsamfundet 3 712 
Svenska Alliansmissionen 21 375 
Svenska Baptistsamfundet 27 372 
Svenska Missionskyrkan 108 713 
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd 4 812 
Ungerska Protestantiska kyrkan 5 412 
Totalt 757 831 
Ungerska Protestantiska kyrkan 5 412 
Totalt 757 831 

* Bidragsgrundande person (Betjänad): Medlem eller registrerad deltagare i verksam-
het som organiseras av trossamfund eller församling. 

Från och med 2013 är Mandeiska Sabeiska samfundet bidragsberättigat. Statistik 
från samfundet redovisas ännu inte.

Under 2012 har Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missions-
kyrkan gått samman till Trossamfundet Gemensam Framtid. Från och med nästa år 
redovisas statistik från det nya samfundet.

Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige är bidragsberättigade, genom SST, 
sedan år 2000. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Några statistiska 
uppgifter från dessa kyrkor redovisas tills vidare inte. 

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av upp-
gifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer 
osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.
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Statistik 2011 forts.

Samfund     Bidragsgrundande  
      personer*
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Nämnden 2012 -2013

LEDAMOT NÄMNDEN ERSÄTTARE

Thomas Bab
Box 7427
103 91 Stockholm
08-587 858 09, fax 08-587 858 58
0708-12 73 52
thomas.bab@jfst.se

Agneta Condén-Knutsson
Sandgärdsgatan 30
723 36 Västerås
021-14 56 60
070-438 17 53
condenknutsson@yahoo.se

Elisabeth Beckman
Box 5090
102 42 Stockholm
08-562 282 74
Fax 08-562 283 91
elisabeth.beckman@ 
fralsningsarmen.se

Trine Foerevåg
Norska kyrkan
Stigbergsgatan 24
116 28 Stockholm
08-556 003 44
trine.farevag@sjomannskirken.no

Helena Benaouda
Sturegatan 47b 
172 31 Sundbyberg
08-509 109 24, 073-685 53 54
helena2222@hotmail.com
helena.benaouda@ 
sverigesmuslimskarad.se

Abd al Haqq Kielan
SIF, Alva Myrdalsgata 4A
632 20 Eskilstuna
0735-31 56 88 
tunawi@gmail.com

Charlotte Byström
Rundelsgränd 6 e
753 12 Uppsala
0705-86 60 06
charlotte.bystrom@lnu.se

Michel Louis
Box 4114
102 62 Stockholm
08-462 66 09, fax 08-462 94 25
0707-33 07 36
michel.louis@katolskakyrkan.se

Toader Doroftei
Blickavägen 29
146 50 Tullinge
08-607 44 20
070 091 33 33
bors.td@hotmail.com

Suleyman Wannes
Norrgatan 22
586 62 Linköping
013-29 51 77, fax 013-29 51 77
0703-29 51 77
suleyman.wannes@tele2.se



35

 

LEDAMOT NÄMNDEN ERSÄTTARE

Trudy Fredriksson
Solbo Stupan
Oppeby 246
710 41 Fellingsbro
0581-63 30 73, 076-205 27 09
trudy@ktg.nu

Gunnar Fahlander
Box 23001
750 23 Uppsala
018-430 2513
gunnar.fahlander@efs.nu

Ulla Marie Gunner
Immanuelskyrkan
Kungstensg. 17 
113 57 STOCKHOLM
08 - 587 503 00, 0730 48 27 60
ullamarie.gunner@immanuelskyrkan.se

Pontus Engström
pontus.engstrom@uia.no

Lars-Gunnar Jonsson
Svenska Alliansmissionen
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping
036-30 61 60, fax 036-30 61 79
0733-81 49 02
lars-gunnar.jonsson@alliansmissionen.se

Knut Bertil Nyström
Box 1624
701 16 Örebro
019-16 76 40, fax 019-16 76 11
0708-48 06 30
knut-bertil.nystrom@efk.se

Peter Lindskog
Box 15144
167 15 Bromma
08-619 25 51
070-257 91 15
peter.lindskog@pingst.se

Elisabeth Celaya
Box 15144
167 15 Bromma
08-608 96 09
0765-36 96 09
elisabeth.celaya@pingst.se

 
Övriga adresser
Angående ledamöter i SST:s råd samt adresser till bidragsberättigade samfund hänvi-
sar vi till SST:s hemsida. Det går även att beställa en adresslista från kansliet.



Anteckningar
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Kansli 
Postadress   Box 14038, 167 14 Bromma

Besöksadress  Gu  stavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma
    T-bana, Tvärbana: Alviks Torg

Telefon   08-453 68 70  

Fax    08-453 68 29  

E-post   info@sst.a.se 

Hemsida   www.sst.a.se

Bankgiro   781-7364

Organisationsnummer 202100-5141

1SSN 1102-3724
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