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Från verksamhetsledaren 
Semestern har kommit och gått se-
dan förra numret av Syskonbandet 
kom ut. Sommaren har kommit och 
gått, utan att den riktigt kom, inte 
förrän många trodde den helt var 
över och nu tycks den aldrig ta slut 
utan vi får njuta av soliga dagar 
och klara nätter. Som om det 
vackra vädret kom främst för vår 
skull fick vi tacksamt ta emot och 
njuta av det under vår efterläng-
tade Nordiska konferens som nu 
också ägt rum. Många gamla och 
nya nordiska vänner var det som 
möttes och hade det gott tillsam-
mans! ”Det finns så många sköna 
människor” inleder Ingemar Olsson 
en av sina sånger med och som 
han också sjöng för oss på lör-
dagskvällens underhållande kon-
sert. Just den frasen passar så väl 
in för att beskriva de som var sam-
lade och som så många gånger 
sker var det en som aldrig tidigare 
varit med i våra sammanhang som 
sa sig uppleva en speciellt fin ge-
menskap i gruppen av så olika 
människor. 
 

Refrängen i Ingemars sång av-
slutas med orden ”alla har de nåt 
att ge, yeah, yeah, yeah, nåt att ge” 
vilket också rimmar bra med vår 
konferens där temat var just Ge det 
vidare. Alla är vi utrustade med för-
mågor som vi fått och som vi får 
använda för att ge vidare något till  

 
andra. Några ger av sin förmåga 
att ljuvligt spela ett instrument eller 
sjunga som gör att vi andra får en 
förstärkt upplevelse eller hjälp till 
att själva sjunga till exempel i guds-
tjänsten. Någon annan förmår tala 
inför en hel grupp av människor 
och förmedla både kunskap och in-
spiration. Du kanske förmår lyssna 
på den som har behov av att få 
prata. Vi fick under konferensen 
också höra berättelse om hur män-
niskor genom att bara vara kan 
sprida något som en doft av Kris-
tus, stråla av något som personer i 
omgivningen lägger märke till och 
själva vill få del av. Vissa tider i livet 
kan vi behöva vara de som tar 
emot mer av vad andra har att ge, 
och i andra tider får vi vara dem 
som ger vidare av det vi fått, men 
alla har vi något att ge. Ibland sker 
det alldeles av sig själv och ibland 
behöver vi ta oss mod att våga ge. 
 

Redan är planerna i full gång för 
nästa aktivitet i Syskonbandet och 
som du bjuds in till. Det blir en 
temahelg då vi också få ge vidare 
till varandra av uppmuntran, upple-
velser och erfarenheter utifrån frå-
gan ”Hur är det att vara kristen och 
synskadad?”. Alla med egna erfa-
renheter på området är experter. 
Så jag hoppas vi blir många exper-
ter som möts också denna helg! 
Tina Hanson  
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Ge det vidare 
Under fyra innehållsrika dagar var 
vi närmare ett 90-tal människor 
som sammanstrålade från de nor-
diska länderna till Uppland och det 
anrika och natursköna Wik som 
förutom folkhögskola och konfe-
rens håller sig med ett eget slott. 
Arrangemanget var Nordisk konfe-
rens för kristna synskadade och 
temat var ”Ge det vidare”. Under 
dessa dagar fick vi träffa många 
färgstarka personer som gjorde in-
tryck på oss. Vi hade glädjen att ha 
en av lärarna på skolan, Dag Ek-
dahl, med oss vid flera tillfällen. 
Bland annat så höll han en be-
jublad föreläsning om Wiks historia 
där en stor del av åhörarna enga-
gerades och fick agera som olika 
historiska personer.   

En annan färgstark person var 
Hans Odöö som vi fick träffa när vi 
åkte ut till Carl von Linnes Ham-
marby, en välbevarad gård där 
Linne bodde och verkade under 

perioder från 1758. Utklädd till 
Linne agerade Hans som den-
samme med mycket stor inlevelse 
och vi guidades runt på gården in-
nan vi avslutade med en härlig 
måltid vid de uppdukade långbor-
den under äppelträden i trädgår-
den.  
 

Ingemar Olsson gästade oss med 
en finstämd konsert som varvades 
med berättelser från hans liv och 
bakgrunder till en del sånger och 
den bok han nyligen har gett ut, 
”Utvisningen”. I extranumret blev 
det stämningsfull allsång till hans 
mest kända låt ”Du vet väl om att 
du är värdefull”. På temat ”Ge det 
vidare” talade Lilian Gustafsson 
från Kristna Ashramrörelsen till oss 

Måltid i det gröna vid Linnes Hammarby.  
Foto: Ronny Gilderskär 

Mackan Andersson  sjunger och spelar 
vid Gudstjänsten. Foto: Inger Slang 
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i en personlig betraktelse om hur 
Gud har omsorg om oss när något 
katastrofalt inträffar i våra liv och 
hur man kan gå vidare och ge vi-
dare omsluten av Jesu kärlek. En 
bild som talade till många var ”det 
är genom sprickorna som ljuset 
kommer in”.  
 

På den avslutande Gudstjänsten 
predikade Syskonbandets 
”Mackan” Andersson om männi-
skofiske och hur vi kan använda 
det vi har fått till att sprida det 
glada budskapet i de olika sam-
manhang vi rör oss i. 
 

Vi kan glädja oss åt att de nordiska 
konferenserna kommer att fortsätta 
och nästa gång är det Danmark 
som är värd. Preliminärt återvän-
der vi till Fuglesang Center i Frede-
ricia 2017 där en del av oss var på 
konferensen 2009. 
Ronny Gilderskär 

 
 
 

 
 
 
 

Bröder och systrar i  
Norden 
Under Nordiska konferensen pas-
sade jag på att samtala med repre-
sentanter för de olika nordiska för-
eningarna för att få veta mer om 
bakgrund, nutid och framtid i varje 
lands organisation.  
 

Ordförande för föreningen för 
kristna synskadade i Finland är Ari 
Talja. 
Föreningen startades 1947 och fö-
rebilden var Syskonbandet i Sve-
rige och tanken var att bilda en 
ekumenisk förening för kristna syn-
skadade som förenade alla syn-
skadade från olika kyrkor och för-
samlingar i Finland. Det finns 
många gemensamma behov som 
att det t.ex. finns sångböcker och 
Biblar på punktskrift. Föreningen 
har aldrig haft några anställda eller 
egna lokaler utan traditionen har 
varit att hålla en månadsandakt i 
en lokal i ”De blindas hus” i 
Helsingfors och det fortsätter ännu 
idag.  Under en period på 60-talet 
och fram till 80-talet stöttade före-
ningen utbildning för synskadade i 
Namibia genom en blindskola som 
ägdes av den Namibiska kyrkan.  
Idag stöttar man synskadade i Est-
land med en kärleksgåva varje år.  
 

Verksamheten idag är inte så om-
fattande. Det är andakt den första 
söndagen varje månad och man 
ger ut en taltidning 3-4 gånger per 
år. Verksamheten har stagnerat de 
senaste tjugo åren. De synskada-
des situation har förändrats genom 
att i de större lutherska församling-

Guidning i Uppsala. 
Foto: Inger Slang 
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arna finns det en diakon som har 
ansvaret för arbetet gentemot syn-
skadade. Veckan efter Nordiska 
konferensen är det t.ex. ett läger 
för kristna synskadade som för-
samlingen i Esbo har ordnat. Där 
ska Ari berätta om vår nordiska 
konferens och vad de har fått upp-
leva här.  Behovet av att ha en för-
ening för kristna synskadade är 
därför inte så stort längre. Då det 
har varit svårt att få nya medlem-
mar och att hålla igång verksam-
heten så kan det tyvärr bli så att 
föreningen kommer att läggas ned. 
På årsmötet i år togs ett sådant be-
slut och ett extra möte kommer att 
hållas i oktober då det slutgiltigt 
ska bestämmas.  Oavsett vad be-
slutet blir så tror han att det kom-
mer att fortsätta att finnas ett kon-
taktnät och en verksamhet i någon 
form. Ett mycket angeläget böne-
ämne för oss alla med andra ord. 
 

Ari säger att de nordiska konferen-
serna har varit mycket viktiga för 
honom och att han fått många kon-
takter genom det och ser fram 
emot att få träffas igen i Danmark 
om två år. 
 
I Norge heter föreningen Kristet 
Arbeid Blant Blinde og svaksynte 
och generalsekreterare är Ingvar 
Nevland. 
Det som skulle bli KABB har sitt ur-
sprung i en kristen grupp som träf-
fades inom Norges Blindeforbund. 
På 1920 och 30-talet hade Norges 
Blindeforbund samlingar varje 
sommar och på den sista dagen 
var det en Gudstjänst. Där föddes 

idén att bilda en egen lokalförening 
med kristna syskon för att styrka 
den kristna gemenskapen, något 
som följdes av flera kristna lokal-
föreningar runt om i Norge. 1936 
började man med en tidning i 
punktskrift som innehöll andakter 
och vittnesbörd med mera. Senare 
startade man upp med ljudbands-
cirkeln där ljudbandet med inspel-
ningar från kristna möten och vitt-
nesbörd skickades runt till med-
lemmarna med posten. På 60 och 
70-talet hade verksamheten vuxit 
och det väcktes kritiska röster till 
att Norges Blindeforbund skulle 
hålla på med en så omfattande 
kristen verksamhet och det slutade 
med att KABB blev en fristående 
organisation 1977. Man flyttade 
verksamheten till Askim och 1987 
byggde man sitt eget hus på 700 
kvm med fem studios, lager, kontor 
och möteslokaler och där är verk-
samheten än idag. 
 

Två gånger per år har KABB läger 
för unga synskadade och då an-
vänds KABB-huset och man lägger 
ut madrasser runt om i hela huset, 
det blir trångt men med en hjärtlig 
stämning. Barn och familjeläger 
återkommer varje sommar och då 
brukar man förlägga det i närheten 
av något nöjesfält. 2014 var man 
t.ex. på Liseberg. Man har även sitt 
”sommarstevne” för vuxna varje 
sommar.   
Det som skiljer KABB från Syskon-
bandet är att man har ett talboks-
bibliotek som man driver och som 
är en stor del av verksamheten. 
KABB har 9,5 tjänster fördelat på 
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12 personer. 2000 böcker finns i 
biblioteket och sedan nu i sommar 
finns de även för nedladdning. Ing-
var berättar att det är viktigt att 
kunna styra inläsningen av kristna 
böcker på så sätt att inläsaren själv 
förstår det kristna språket och har 
ett eget förhållande till det som lä-
ses in. De samtal de sedan får från 
läsare som hör av sig kan handla 
om själavård och olika problem-
ställningar och det är viktigt att de 
blir mottagna på ett bra sätt. Man 
läser även in många olika tidningar 
för församlingar och andra före-
ningar. KABB’s egen taltidning 
kommer ut 16 gånger per år till alla 
medlemmar och man har även en 
tidskrift som heter ”Livet” som kom-
mer ut 10 gånger per år i olika me-
dia. Man gör även ett antal inform-
ationsblad som skickas ut till givare 
och andra som stöttar föreningen 
där man informerar om arbetet och 
ber om stöd i bön och med ekono-
min. 
 

Det finns ett missionsarbete i 
Madagaskar där man stöttar fem 
olika blindskolor på olika sätt.  
Sedan nyligen kan även de som 
har lässvårigheter, som dyslexi el-
ler andra svårigheter, vara med-
lemmar i KABB. 
En utmaning som ständigt är aktu-
ell och kommer att vara det även i 
framtiden är att nå ut till alla de 
som skulle ha glädje och nytta av 
KABB på olika sätt. KABB vill 
också vara en röst i samhällsdebat-
ten för alla med funktionshinder. 
 
 

I Danmark heter föreningen 
också KABB – Kristet arbeid bland 
blinde och verksamhetsledare är 
Poul Arne Nyborg.  
 

Föreningen startades 1921 då det 
fanns önskemål om att ge ut en tid-
ning för kristna synskadade i Dan-
mark. Efterhand önskade man 
även att ge ut böcker och på 1940-
talet gavs Bibeln ut på punktskrift. 
Andra kristna böcker började pro-
duceras som talböcker och sedan 
1957 har man haft ett ljudbibliotek.  
En stor del av verksamheten har 
sedan dess kretsat kring biblioteket 
med talböcker. Det har även till och 
från funnits lokala grupper som har 
träffats runt om i Danmark. Idag är 
Poul Arne ensam anställd på  
100 %. Varje år har man sitt 
”sommarstevne” i tre dagar då man 
träffas och har det gott. Man har 
medlemmar från alla hörn av Dan-
mark.  
 

Precis som i Norge och till skill-
nad från oss i Sverige är det inte 
någon myndighet som producerar 
kristna tal och punktskriftsböcker 
utan det är KABB som gör det. 
Man har fem personer som gör in-
läsningarna på mer eller mindre 
ideell basis och som gör ett väldigt 
bra arbete. I biblioteket finns det 
cirka 1000 böcker inlästa. Varje år 
ger man ut en ”årsskrift” som är en 
berättelse om vad som har hänt 
under det gångna året. En egen 
ljudtidning med information om vad 
som sker i föreningen och presen-
tation av nya böcker med mera 
produceras varje månad och skick-
as ut på CD.  
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Nu pågår ett arbete med en hem-
sida där man ska kunna ladda ned 
ljudböckerna. Man har ingen för-
säljning av ljudböcker utan allt är 
för utlåning men vid några tillfällen 
har man som en tjänst läst in ljud-
böcker åt kristna bokförlag som se-
dan har sålts och man har gjort en 
liten förtjänst på det. 
En utmaning är att få fler yngre 
medlemmar och med den nya 
hemsidan med möjlighet till ned-
laddning så hoppas man kunna nå 
ut till en bredare grupp. Det är inget 
krav att vara medlem i KABB för att 
få låna böcker men de allra flesta 
som gör det blir även medlemmar. 
Ronny Gilderskär 

 
Inbjudan till temahelg 
Den 13-15 november är det äntli-
gen dags för temahelg med rubri-
ken ”Hur är det att vara kristen och 
synskadad?” och vi håller till på 
vackra Hjortsbergagården i Små-
land!  
 

Vi möts i gemenskap och delar 
våra erfarenheter av hur det är att 
vara troende, möta andra troende, 
och leva med en synnedsättning 
sedan födseln eller nyligen kom-
men. Vilka bemötanden har du 
stött på i kristna sammanhang? 
Vad tänker du om helande? Vad 
säger Bibeln om funktionsnedsätt-
ningar? Frågor som dessa och er-
farenheter i temat bär många av 
oss på och denna helg får vi i semi-
narium och samtal dela dessa med 
varandra. Vi får vara med om en 
workshop i kyrkohistoria, lära oss 
om kristna förebilder som varit 

blinda, och fira gudstjänst tillsam-
mans.  
 

Hjortsbergagården där vi möts är 
Equmeniakyrkans kurs- och läger-
gård utanför Alvesta. Till stationen i 
Alvesta är det bara 8 km och den 
ligger på den södra stambanan och 
utgör en knytpunkt för tåg i Små-
land. Gården ligger mycket vackert 
intill Sjöatorps sjö vilken både kyrk-
salen och matsalen har som utsikt. 
Vi bor i 1-4 bäddsrum. På alla rum 
finns handfat och några rum har 
även toalett och dusch, andra har 
toaletter och duschar strax utanför 
rummet. Gården är handikappan-
passad och ledarhundar är väl-
komna.  
Tid: 13-15 november med start kl. 
17.00 med middag på fredagen 
och avslut med lunch kl. 12.00 på 
söndagen. 
Pris: 780 kr. Detta subvention-
erade pris gäller alla medlemmar i 
Syskonbandet och dig som för 
första gången kommer med på 
våra aktiviteter. I priset ingår all 
mat, logi och tillgängliga ledsagare. 
100 kr för hyra av lakan & handduk 
tillkommer om du inte tar med dina 
egna, meddela detta vid anmälan.  
Resa: Till Alvesta station går det 
tåg och vidare till Hjortsbergagår-
den tar du dig enklast med bil/taxi. 
Har du själv inte möjlighet att resa 
med färdtjänsttaxi i annan kommun 
så ordnar vi det med gemensam 
samåkning. Adressen till Hjortsber-
gagården är Gravanäsvägen 19, 
Hjortsberga. För långaväga re-
sande är det bara 2 mil till Växjö 
flygplats.  
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Syskonbandet erbjuder dig rese-
subvention för den del av din rese-
kostnad som överstiger 500 kr, 
med maximalt 700 kr.  
Anmälan: Senast den 16 oktober 
till Tina på telefon 08-641 30 95 el-
ler e-post tina@syskonbandet.se. 
Du är varmt välkommen att höra av 
dig för anmälan eller om du har frå-
gor!  
Tina Hanson 
 

Rätt svar i tävlingen 
I nummer 3 av Syskonbandet fanns 
det en tävling med ett somrigt och 
bibliskt tema. Här är rätt svar: 
 

1. Olsson 
2. Närma 
3. Apostel 
4. Lappis 
5. Sommarsolståndet 
6. Tomas 
7. Serb 
8. Brottningsmatch 
9. Hönö 
10. Öppen 
 

Vinnare blev Göran Nilsson i Al-
vesta. Grattis! 

 
Stockholmsgruppens 
höstprogram 

Den lokala gruppen i Stockholm 
fortsätter att träffas på Gotlandsga-
tan 44 (Gotlandssalen) i höst. En 
torsdag varje månad klockan 
14.00. Det är alltid lagad mat och 
kaffe samt god gemenskap med 
intressant föredrag, sång och an-
dakt. Pris 60 kr. Anmäl dig senast 
tisdagen före varje träff så vi vet 
hur mycket mat vi ska förbereda på 

telefon 08-6413045 eller 08-
6413095. 
 

Den 10 september kommer vår nya 
ordförande Ann-Christine Folke och 
berättar.  
Övriga datum är: 15 oktober, 5 no-
vember och 3 december. 
 

Programmet för dessa datum är 
ännu inte klart. Hör av dig till oss 
på kansliet om du vill veta mer eller 
besök vår hemsida eller lyssna på 
taltidningarna ”På tal om Stock-
holm” eller ”Läns- och riksnytt” där 
vi annonserar ett par veckor före 
varje träff. Alla är välkomna! 
Ronny Gilderskär 

 
Höjdpunkter från årets 
Hönökonferens 
Även i år har jag varit på Hönökon-
ferensen och jag tror att detta var 
den bästa konferensen jag har varit 
på hittills. Framförallt var bibelstudi-
erna som i år hölls av Anders Sjö-
berg och Magnus Malm väldigt in-
spirerande. Längst ned i denna ar-
tikel finns info om hur du kan ta del 
av dessa. Jag fick en pratstund 
med Anders Sjöberg som i sina bi-
belstudier utgick ifrån sin bok ”Lilla 
Bibelguiden”. Anders har bland an-
nat gett ut en rad böcker och un-
dervisar på Johannelunds teolo-
giska högskola och var under åren 
2001-2009 missionsföreståndare 
för EFS. 
 

– Hur kommer det sig att du ham-
nade här på Hönö i år? 
– Jag har fått frågan någon gång 
tidigare men har inte kunnat då. 
Jag har ju arbetat som bibellärare i 

mailto:tina@syskonbandet.se
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hela mitt yrkesverksamma liv och 
det känns väldigt roligt att vara här. 
Jag uppskattar väldigt mycket att 
vara här, både naturen och miljön, 
det är första gången jag är här på 
Hönö överhuvudtaget. Men främst 
uppskattar jag medarbetarstaben 
här på konferensen, det finns en 
gemensam vision om konferensen, 
och man blir en del i en helhet. Det 
formas en helhet i mötena, semi-
narierna och studierna.  
 

– Boken ”Lilla bibelguiden”, hur var 
din tanke bakom den och hur bör-
jade du arbeta med boken? 
– Jag satt på Dramaten i Stock-
holm och såg en teaterpjäs. Den 
blev lite fördröjd och man fick då 

tid att läsa igenom teaterprogram-
met. När jag sitter där och läser i 
teaterprogrammet så kommer tan-
ken att det skulle vara något att 
skriva en kort introduktion till det 
bibliska dramat utifrån samma upp-
lägg. Där de olika akterna present-
eras, de olika regissörerna, i akten 
om Jesu liv har vi ju fyra olika re-
gissörer: Matteus, Lukas, Johan-
nes och Markus. Och huvudskåde-

spelarna, att gå igenom vad Mose 
har för roll, vad David har för roll, 
vad Hiskia har för roll och presen-
tera det utifrån upplägget i en tea-
terpjäs. Och jag stärktes av en for-
mulering som Björn Melander 
gjorde, han var regissör av den 
pjäs som vi skulle se på Dramaten, 
och han skriver i teaterprogrammet 
vad han som regissör önskar när 
han sätter upp den här pjäsen. 
Han önskar ett möte med besöka-
ren på teatern och så skriver han 
det här citatet som bet sig fast i 
mig: ”Ty det är återklangen i våra 
egna liv som skapar livet åter.” Det 
tog tag i mig och jag kände det är 
precis vad det bibliska dramat vill 
göra: Ge återklang i människors liv 
så att de får känna att de återfår 
sin livsglädje och sin förankring i 
livet. Och det var startpunkten till 
att jag skrev denna lilla bok.  Den 
kom ut i sin andra upplaga precis 
innan midsommar och då kändes 
det naturligt att ha det upplägget 
utifrån boken här på konferensen. 
 

– Är det någon mer bok på gång 
just nu? 
 

– Jag skriver en kommentar till 
Apostlagärningarna och sedan 
skriver jag på en resehandbok för 
resor till Israel. Jag låter min tid de-
las mellan att vara ute och för-
kunna och undervisa på det sättet 
som jag gör här och att skriva och 
att vara reseledare. Sedan har jag 
gett ut en skiva också med tolk-
ningar av Dan Anderssons visor så 
jag är lite trubadur också och är 
ute och sjunger lite emellanåt.  
 

– Alla bibelstudier, kvällsmöten, se-

Anders Sjöberg utanför Hönötältet. 
Foto: Ronny Gilderskär 
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minarier och lite annat härifrån 
Hönökonferensen finns ju att 
lyssna på, både direkt på webben 
och på lokalradion och sedan i ef-
terhand på konferensens hemsida 
och enligt uppgift är det cirka 
90000 personer som har tagit del 
av förra årets konferens den 
vägen. 
 

– Ja, det är väldigt roligt, jag har på 
SMS fått reaktioner både från 
Skåne och Skellefteå under dagar-
na här från människor som sitter 
och lyssnar på nätet och följer 
med!  
 

– Du är ju även reseledare till Is-
rael genom Duveskogs resebyrå 
för resor till Israel med olika teman 
och inriktning. Syskonbandet 
gjorde en resa 2014 och jag har 
förstått att även en del av era resor 
är lite anpassade. Det finns till ex-
empel en resa som ni kallar 
”Golden age” som riktar sig till 
äldre och personer som har svårt 
att gå längre sträckor?  
 

– Jag tänkte på det när du frågade 
mig om den här intervjun. Jag 
skulle väldigt gärna vara med och 
göra en resa för Syskonbandet till 
Israel om det blir aktuellt igen. Jag 
har ju varit nere till Israel mer än 
50 gånger och har stor erfarenhet 
och känner några av guiderna väl-
digt väl.  
Ronny Gilderskär 
 
Fotnot: Bibelstudierna m.m. finns 
på Hönökonferens hemsida: 
www.honokonferensen.se. Om du 
inte har tillgång till Internet men vill 
ta del av bibelstudierna, kontakta 

Ronny på kansliet. Boken ”Lilla Bi-
belguiden”, Libris förlag, ISBN: 
9789173874311 finns ännu inte 
som talbok men kan som vanligt 
önskas att få inläst hos ditt lokala 
bibliotek.  
 

Utflykt till Sjöliden  
I förra numret av tidningen skrev vi 
om den utflykt som Maud och Olle 
ur Syskonbandets Stockholms-
grupp har tagit initiativet till att ar-
rangera. Ett fåtal platser finns i 
skrivande stund kvar och det kan 
finnas möjlighet att anmäla dig om 
du är snabb. Lördagen den 19 sep-
tember är utflykten och buss avgår 
från Medborgarplatsen i Stockholm 
cirka 10.45 och åter cirka 17.00. 
Det ingår lunch, promenad, under-
hållning och andakt. Ring Maud 
Lindberg om du vill veta mer och 
för att anmäla dig allra senast den 
1 september till 073-354 41 41.  
Ronny Gilderskär 
 

Kristendomen mot  
väggen 
Jag tänkte i korthet få presentera 
två böcker av pastorn och akade-
mikern Stefan Swärd, 
”Kristendomen mot väggen” och 
”Efter detta”. Båda böckerna finns 
att låna som talböcker hos MTM.   
 

Stefan Swärd är född 1954. Han 
doktorerade i statskunskap vid 
Stockholms universitet redan 1984.  
Han har bland annat varit verksam 
som konsult inom det svenska nä-
ringslivet där han som specialist på 
miljö- och klimatfrågor kan räkna in 

http://www.honokonferensen.se/
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åtskilliga storföretag bland klienter-
na.  
Han har varit engagerad inom den 
svenska kristenheten under hela 
sitt vuxna liv bland annat som pas-
tor, ordförande under många år i 
Evangeliska Frikyrkan och ledare 
inom teologisk utbildning. Han har 
ett brinnande engagemang för att 
sprida kristen tro.  
Han är aktiv debattör och ledarskri-
bent i tidningen Världen Idag och 
har medverkat som debattör i de 
ledande dagstidningarna.  
 

I boken ” Kristendomen mot väg-
gen” vänder sig Stefan Swärd bl.a. 
till ärliga sökare och uppriktiga tviv-
lare och försöker besvara deras 
många frågor om vad kristen tro 
innebär och om det finns en hållbar 
grund för det. Är det som de 
kristna påstår sant? Stefan Swärd 
förklarar sakligt, med föredömlig 
respekt och stor entusiasm de 
kristna grunderna på ett lättläst och 
övertygande sätt. Han förklarar frå-
geställningar som; ”Finns det en 
Gud? Löser kristendomen männi-
skans problem? Är Bibeln trovärdig 
och var Jesus verkligen Guds son 
som korsfästes och uppstod?  
 

Han bemöter tålmodigt påståen-
den som ”Man kan inte tro på Gud 
eftersom man inte kan se honom”, 
”Gud kan inte finnas eftersom det 
finns så mycket lidande i världen, 
och ”Var och en blir salig på sin 
egen tro”. Stefan Swärd har nog 
rätt när han konstaterar att apolo-
getik (trons försvar) inte har varit 
något hett ämne inom våra kyrkor. 
Frälsningen är ju i och för sig en 

gåva från Gud och är ju en person-
lig relation med Jesus. Det är en 
upplevelse mera än argument som 
leder en människa till tro. Men det 
är ändå uppenbart att tron försva-
ras och förklaras i Bibeln. Kristen-
domen gör faktiskt anspråk på att 
vara sann. Att bara reducera den 
till andliga upplevelser innebär, 
menar Swärd, att ”förvanska biblisk 
kristendom till oigenkännlighet”. 
Även de första kristna hävdade 
evangeliets sanning och besva-
rade människors frågor. 
 

Det är helt klart att människor 
lika lite idag som förr i tiden blir 
frälsta genom bevisföring och ge-
nom att olika argument dunkas i 
huvudet. Det är Guds ande och 
Guds ord som skapar tro. Men när 
vi ska dela evangeliet med andra, 
för det ska vi göra, är det ändå rim-
ligt att vi så långt vi förmår försöker 
svara på de frågor som människor 
av idag ställer. Det sår ofta frön att 
förklara historiska fakta som fors-
kare ofta inte ifrågasätter. Modern 
arkeologi har på många sätt kun-
nat belägga och förklara händelser 
i Nya Testamentet. Det finns åtskil-
ligt i våra skolböcker i historia som 
ingen ifrågasätter men där de ve-
tenskapliga bevisen för att de är 
korrekta är klart mindre än vad 
som är fallet med händelserna i 
Nya Testamentet.  
Det är en bok som också kan 
hjälpa den troende att ordna upp 
tankarna på ett bra sätt. 
 

Den andra boken heter ”Efter 
Detta” med underrubriken ” Om 
Guds kärlek och rättvisa, himmel 
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och helvete. Den är utgiven på XP 
Media och Gospel Media 2011.  
Jesus talade – kanske mer än nå-
gon annan – om himmel och hel-
vete och att det faktiskt finns en 
risk att gå evigt förlorad. Stefan 
Swärd har velat bryta den tystnad 
som han nog med viss rätt anser 
råda inom de svenska kyrkorna om 
helvetet och himlen. Det sägs 
ibland att ”Gud som är god och kär-
leksfull kan väl inte döma någon till 
helvetet. Alla kommer väl till Gud till 
slut. Helvetet är väl mest en sym-
bol.” Stefan Swärd går i boken ut-
förligt igenom vad bibeltexterna 
egentligen säger om evighetsper-
spektivet. Han går igenom domen 
och helvetet men också om himlen 
och Guds rättvisa och kärlek. Han 
är rak och saklig i sin framställning.  
 

Det är en bok att utmanas och 
väckas till medvetande av. Någon 
tänkare lär ha sagt att det enda vi 
riktigt säkert kan lita på i världen är 
skatterna och döden. Skatterna be-
handlas i annat sammanhang. 
Hoppet om det eviga livet är något 
som kan bära genom allt. Vi har en 
fri vilja och vi måste välja livet. Det 
finns många spännande kapitelru-
briker. ”Vad händer när man dör?” 
Vad är helvetet?” ”Ska kristna 
också dömas?” ”Kommer alla till 

himlen?” ”Hur kan en kärleksfull 
Gud döma någon till helvetet?”. 
”Vad är himlen?” Stefan Swärd 
vänder sig mot att man skapar sin 
egen tro genom att välja ut söta 
och lättsmälta ingredienser. Man 
skapar lätt en sorts ”milkshake” av 
det man valt ut. Som dessert fun-
gerar det utmärk men det är inget 
hållbart recept för kristen tro. Kris-
ten tro får aldrig bli ett personligt 
hopplock.  
 

Vi kristna är naturligtvis olika till 
personlighet och stil liksom i över-
tygelse och tro. Vi är katoliker, lut-
heraner, reformerta, baptister osv. 
Men kristen tro, menar Swärd, 
måste utgå från det som ändå före-
nar och som gör att vi kallas 
kristna, nämligen tron på Jesus.  
Tron måste utgå från Jesu under-
visning och gärningar. I sin kortaste 
form löd den urkristna bekännel-
sen: ”Jesus är Herre”. Det innebar 
gemenskap med, och lydnad av 
Jesus Kristus. ”Efter Detta” är en 
bok om frågor som alla har eller åt-
minstone borde ha. Det handlar om 
det skarpa läge som vi alla ställs 
inför – livet eller döden.  
Sture Lyreskog 


