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Biskoparna, Bibeln och kyrkoordningen
Avslutningen av år 2022 och inledningen 
av år 2023 har varit ytterst märklig för 
många av de som faktiskt är aktiva i 
Svenska kyrkan. Den nye ärkebiskopen 
och tre andra biskopar har i artiklar och 
intervjuer redovisat, att varken Bibeln eller 
Kyrkoordningen är normen för deras idéer 
och praxis. 
I det ena fallet argumenterade ärkebiskop 
Martin Modéus (Dagens Nyheter 24.1) för 
att kulturella muslimer var välkomna som 
medlemmar i Svenska kyrkan oavsett om de 
var döpta eller ej. 
Orsaken till artikeln var den debatt som 
uppstått efter att den nye ledaren för 
Centern, Muharrem Demirok, deklarerat att 
han var medlem av kyrkan trots att han ej 
var döpt och dessutom kulturell muslim och 
att det var ett aktivt val. 
Bakgrunden till att han kunnat bli medlem 
utan dop finns i 1951 års religionslagstiftning 
som gällde före 1996, då ett barn automatiskt 
blev medlem i kyrkan om en förälder var 
det. Inte någonstans nämner ärkebiskopen 
det som gäller efter 1996, att dopet är 
medlemsgrundade och att dopliturgin är 
noggrant utformad så att trons innehåll 
tydliggörs. 
Detta sker genom befrielsebön, bibelläsning, 
bön och gemensam trosbekännelse, som 
följs av frågan: ”Vill ni att ert barn ska / Vill 
du döpas till denna tro och vara en del av 
Kristi kyrka?” Det är en fråga som måste 
besvaras med ett ”ja” för att dopet ska ske.
Ärkebiskopens agerande underminerar 
dopet som grund för medlemskap och den 
dopliturgi som används i kyrkan. 
I det andra fallet redovisade biskoparna i 

Västerås (Mikael Mogren), Karlstad (Sören 
Dalevi) och Stockholm (Andreas Holmberg) 
i en intervju i tidningen Syre 24.12 2022 att 
de inte längre antog prästkandidater som 
stod fast vid en bibelteologiskt motiverad 
äktenskapssyn. 
Efter 2009 har som bekant Svenska 
kyrkan två vigselordningar: en som är 
bibelteologiskt motiverad (för en man och en 
kvinna) och en som ytterst sett är motiverad 
av svensk diskrimineringslagstiftning (för 
homosexuella par). 
De tre biskopar som inte vill anta bibeltrogna 
prästkandidater underminerar i praktiken 
kyrkomötets beslut från 2009, och detta trots 
att kyrkomötet så sent som 2022 avslagit 
motioner om införande av vigseltvång. 
Antalet samkönade vigslar i Svenska kyrkan 
per år ligger på cirka 160 och utgör ca 1,1 
procent av alla vigslar. Det är uppenbart 
att de tre biskoparnas agerande inte har 
något att göra med en efterfrågan på vigslar 
av homosexuella utan är en strävan att 
bedriva vänsterblockets kyrkopolitik från 
biskopsstolen. Även av detta skäl bidrar de 
tre biskoparna till en upplösning av rådande 
ordning i Svenska kyrkan. 
Ärkebiskopens och de andra tre biskoparnas 
agerande innebär i praktiken att en 
upplösningsprocess av kyrkan satts igång, 
vilken kommer att bryta sönder kyrkan om 
den fortsätter. 
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) 
behövs utan tvekan som motkraft till 
det självskadebeteende och de grava 
upplösningstendenser som finns både i 
kyrkomötet och på biskopsstolarna.

Torbjörn Aronson, Förbundsordförande
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KR:s ordförandekonferens

Kyrkligt valsystem 2025 – med spärrar, indirekta val? 
Ett indirekt valsystem baserat på elektorer 
från församlingarna ger inga mer 
garantier för församlingsbaserade, aktiva 
gudstjänstbesökare i kyrkomötet än det 
direktval som vi har i dag. Elektorerna 
har nämligen inget krav på varken sig 
själva eller de personer de skulle utse att 
vara just församlingsaktiva.  
Dessa slutsatser blev uppenbara vid 
ordförandekonferensen i Knivsta hos 
Kristdemokrater för En levande kyrka 
(KR). 
I praktiken skulle enbart större 
nomineringsgrupper, som framför 
allt POSK och Borgerligt Alternativ 
tillsammans med partierna S och C, 
lyckas få elektorer utsedda från för-
samlingarna – medan i stort sett övriga 
nomineringsgrupper, inklusive KR, skulle 
försvinna från kyrkomötet. 
Resultatet blir ett oproportionerligt val-
system och som sämre skulle representera 
kyrkans medlemsbas och mångfald. Samma 
utveckling, fast i mindre skala, leder även 
ett eventuellt införande av spärrgränser, 
som riksdagen och regionerna har det, 
för nomineringsgrupper att få komma in 
i kyrkomötet.

Frågan om en återgång till det 
tidigare valsystemet till kyrkomötet 
och stiftsfullmäktige med elektorer 
har aktualiserats en längre tid av 
främst nomineringsgrupperna POSK, 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, 
och FK, Frimodig Kyrka, men lär få svårt 
att vinna kyrkomötets bifall i år.  
Däremot är det mer sannolikt att 
kyrkostyrelsens utredning om att, likt de 
allmänna politiska valen, införa spärr-
gränser, kan gå igenom i november - och 
bli en verklighet i kyrkovalet 2025.  
KR:s ordförandekonferens konstaterade 
att spärrgränsen i så fall inte får göras 
så hög som regionvalets 3 procent, 
måste tillåta valförbund mellan 
nomineringsgrupper samt att vunnet 
fast valkretsmandat till kyrkomötet 
i ett stift skall gälla - även om 
nomineringsgruppen i sig inte klarar 
spärrgränsen för kyrkovalet i hela landet. 

Lennart Sacrédeus 
Ordförande Västerås stiftskretsstyrelse inom 
KR, nationell revisor i Svenska kyrkan. 
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Religionens återkomst i 

Juridik kring Hädelse och trosfrid
Att bränna böcker är något vi trodde 
hörde till en förfluten tid.  Under senare 
tid har vi sett att elda böcker fått förnyad 
aktualitet. Nu rör det sig om de mycket 
omtalade Koranbränningarna.

I den periodvis högljudda debatten 
förs då och då upp argumentet att just 
det att elda upp Koranen, Guds ord till 
människor, är en hädelse/blasfemi och 
inte ett agerande som juridiskt räknas in 
under den grundlagsfästa yttrande- och 
demonstrationsfriheten.

Hädelsebrottet avskaffade i svenska 
lagstiftning 1970. Jag vill gärna skriva 
– saknad av ingen. I ett sekulariserat 
samhälle, oavsett om man anser att 
lagen vilar på naturrättslig grund eller 
på rättspositiv grund, är hädelse juridiskt 
sett en anomali.

Vi kan ju erinra oss Giftasprocessen 1884 
där August Strindberg åtalades för att ha 
skrivit att oblaten och nattvardsvinet var 
vanliga livsmedel. Strindberg frikändes.

Än mer svårhanterlig blir handlingen 
i ett mångkulturellt samhälle som det 
svenska. Jag bävar för den juridiska 
bedömning om vad som ska bedöma 
som hädelse. Vem eller vilka har blivit så 
kränkta att de har rätt till lagens skydd? 

Vad är då hädelse? För oss är det lätt att 
hänvisa till 3 Mos 24:16. Men straffet, 
stening, känns ju inte riktigt up to date.

Vi kan ju också nalkas frågan om hädelse 
från ett annat håll. Vem eller vilka är det 
som protesterar mest högljutt? Är det 
vi kristna? Nog skulle vi bli upprörda 
om någon eldade upp Bibeln. Men jag 
tror att den upprördheten lägger sig 
ganska snabbt.

När hädelseparagrafen avskaffades 
1970 hänvisades till att annan lag-
stiftning kunde användas – hets 
mot folkgrupp, förargelseväckande 
beteende, ärekränkning, störande av 
allmän sammankomst eller till och med 
störande av förrättning.

Så vitt jag känner till är det inte prövat 
rättsligt i överdomstol. Men möjligheten 
finns.

Kanske bättre än att bränna svenska 
flaggor.

Vi kanske ska avsluta med att mot-
svarighet till hädelse inte finns inom 
islam. Dock har man nalkats problem på 
ett lite annorlunda sätt. Förolämpning 
av Allah eller Muhammed uppfattas 
som avfall från islam. Och därigenom 
straffbart med döden.

Så låt oss inte aktualisera hädelsebrottet. 
Det kommer i vart fall inte att gynna 
oss kristna.

Bo Herou
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populärkultur, samhälle 

Yttrandefrihet, trosfrid och hets mot folkgrupp 
Religionens återkomst är något 
många talar om – som en växande 
del i ett allt mer mångkulturellt och 
mångreligiöst Sverige. Tveklöst har 
sedan 1980 det internationella och 
invandrarinslaget i kristna församlingar 
och bland gudstjänstfirare i vårt 
land ökat dramatiskt, framför allt i 
storstadsmiljöerna. 

Inom populärkulturen finner religionens 
och kristendomens återkomst uttryck 
som att sångerskan Miss Li från Borlänge 
vinner Sveriges Radios Svensktoppen 
med ”Hälsa Gud” eller att SR Karlavagnen 
i januari ägnade en helkväll om religiös 
tro för lyssnarna att ringa in om. 

”Kan du hälsa Gud att jag behöver lite 
framtidstro, någonting som ger mitt 
arma hjärta lite lugn och ro”, skaldar och 
sjunger Miss Li in i svenska hjärtan, allt i 
en längtan efter något tryggt, beständigt 
och kärleksfullt att ty sig till och bygga 
tillvaron på. 

Parallellt rasar debatten i vårt land om 
behovet eller inte av respekt för vad 
många troende kan hålla som heligt och 
en lag om trosfrid, fortfarande en del av 
finländsk lagstiftning men sedan 1970 
inte längre i Sverige.  

Medan yttrandefrihetens förespråkare ser 
som grundläggande friheter att inte bara 
i ord få kunna kritisera och förlöjliga, 
utan också i handling skända och bränna 
världsreligioners heliga urkunder, åter-
finns andra debattörer som varnar för 
konsekvenserna om ett samhälle som vårt 
slits i sär i respektlöshet mot varandra.  

Frågorna som ställs är: varför är hets mot 
folkgrupp olagligt men inte mot troende 
– och varför kan inte troende ses som 
folkgrupp på samma sätt som etniska 
grupper? 

Oavsett ståndpunkt har KR-förbundet, 
Kristdemokrater för En levande kyrka, 
och alla vi medlemmar runtom i landet 
en uppgift att i våra olika sammanhang, i 
och utanför kyrkans församlingar,  påtala 
betydelsen av inlevelseförmåga, empati, 
nästankärlek, respekt, tolerans, hänsyn 
och medmänsklighet på kristen grund 
- för att skapa just den tillit som den 
svenska samhällsgemenskapen ytterst 
vilar på och så akut behöver. 

Lennart Sacrédeus 
Ordförande Västerås stiftskretsstyrelse inom 
KR, nationell revisor i Svenska kyrkan.  
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KR Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande
Torbjörn Aronson, Lunds stift
073-366 43 86
torbjornaronson@hotmail.com
1:e vice ordförande
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
2:e vice ordförande
Fredrik Wallén, Stockholm stift
fredrik.wallen@kristdemokraterna.se
Ledamöter
Cecilia Engström, Lunds stift
cecilia.engstrom2@gmail.com
Katarina Åkesson, Växjö stift
kinahylte@yahoo.se 
Bertil Olsson, Växjö stift, Kassör
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
070-675 46 46
Köpmannagatan 6
363 44  LAMMHULT
Sven Påfvels, Västerås stift
sven.pafvels@gmail.com 

Helena Vådegård, Västerås stift
helena.vadegard@hotmail.com
Anders Andersson, Linköpings stift
anders.andersson@kristdemokraterna.se
Sture Eriksson, Luleå stift
sture.eriksson@me.com
Mattias Bäckman, Uppsala stift
familjen_backman@telia.com
Ersättare
Per Sundin, Härnösands stift
per.sundin@gmail.com
Erika Gidlöf, Strängnäs stift
erika.gidlof@svenskakyrkan.se
Stefan Swärd, Stockholms stift
sward@srs.a.se
Håkan Deleskog, Skara stift
hakan.deleskog@gmail.com
Adjungerade
Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare för 
kyrkomötesgruppen
kalle.svensson@svenskakyrkan.se

Göteborg
Bankgiro 5876-9654 
Karl-Gunnar Svensson, 076 - 677 32 33
kalle.svensson@svenskakyrkan.se
Härnösand
Birgitta Sedin, 070 - 654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se
Karlstad
Bankgiro 399-6808
Stig-Arne Persson, 076 - 051 87 00
stig-arne.persson@enlevandekyrka.se
Linköping
Per Larsson, 070 - 288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se

Luleå
Sture Eriksson, 070-619 60 43
sture.eriksson@me.com
Lund
Bankgiro 822-1038  
Bo Herou, 070 - 836 53 25
Bo.herou@onslunda.nu
Skara
Håkan Deleskog, 070 - 974 99 49
hakan.deleskog@gmail.com
Stockholm
Plusgiro 43 61 22-6  
Ewonne Ekmyr-Göransson, 073 - 0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Stiftskretsarna
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KRMax Fredriksson – inkryssad för KR

Strängnäs
Pernilla Schubert, 070-747 40 11
pernilla.schubert@kristdemokraterna.se
Uppsala
Iris Denstedt-Stigzelius, 070 - 517 60 31
iris.ds@gmail.com 
Västerås
Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@mora.se
 

Växjö
Bertil Olsson, 070 - 675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Visby
I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Förbundets bankgiro 5729-6048 används 
för de stiftskretsar som inte har eget 
bank-eller plusgiro.

Södra Lapplands pastorat - det största 
pastoratet i Sverige? Som två gånger Skåne och 
Gotland tillsammans. Nu är det de norrländska 
vidderna vi talar om. I medlemmar räknat 
18.000, ca 70% av invånarna. Lycksele, Stensele, 
Vilhelmina, Åsele-Fredrika och Dorotea-
Risbäck, är församlingarna som ingår.
På detta vidsträckta område finns Max 
Fredriksson. Hans förtroendeuppdrag är 
många: Kyrkorådet och 2 v ordf i Kyrko-
fullmäktige. Max är därtill ordinarie ledamot 
i Luleå stiftsfullmäktige.
-Jag har blivit inkryssad rakt igenom, 
säger Max.
-När vi flyttade till Wilhelmina för drygt 20 år 
sedan var jag med i Socialdemokraterna men 
lämnade det uppdraget, gjorde uppehåll.
-Valet blev så småningom Kristdemokraterna 
i Svenska kyrkan. Det känns helt enkelt bra!
* 
Det är ett huvudmannaskap för en livlig kyrka.
-Kyrkan här i Wilhelmina samlar många 
unga. Till exempel tisdagarna när huset fylls 

av 100 barn från högstadiet till lågstadiet. 
Konfirmanderna är proportionellt många, 
varje år 30-40 tonåringar.
-Vad säger du om kyrkan och framtiden?
-Naturligtvis ekonomiska utmaningar.  
Vi behöver satsa mer på frivilliga.
-Vad kan tro betyda?
-Det ser man när det händer något, när ”det 
brinner”. Folk söker sig till kyrkan och vi ska 
finnas där och ta emot.
* 
Max Fredriksson är distriktsläkare till 
professionen, med tjänst i Lycksele. Familj med 
hustru och två utflugna barn. Musikintresset 
har tidigare varit hans yrkesbana, som basist 
i dansband, storband, jazzband. Som musiker 
kom han in i kyrkans värld.
Det är med sitt öppna, livfulla sätt som 
förtroendet växt – inte undra på att kryssen 
på valsedlarna har fört honom framåt i 
uppdragen, på poster inom kyrkan, såväl som 
i  samhället. Max Fredriksson är också med i 
Västerbottens Regionfullmäktige och Hälso- 
och sjukvårdsnämnd.
-Fritidsintressen, hinns det med?
-Jodå. Skriver artiklar. Eller handarbeta. Just 
nu stickar jag varma sockor. Gitarren är förstås 
en ständig följeslagare.
Ann-Mari Wiberg
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Välkommen till Förbundsstämma 2023!
Lördagen den 29 april 2023 klockan 9.00 – c:a 16.00

S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Alla medlemmar hälsas välkomna.

Röstberättigade är Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, ordinarie kyrkomötes-
ledamöter (vid förhinder dennes ersättare) och ombud valda av stiftsstämmorna.

Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com
Iréne Oskarsson, Linköpings stift
irene.oskarsson@kristdemokraterna.se
Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandkyrka.se
Bo Herou, Lunds stift
haradsdomaregarden@gmail.com

Karl-Gunnar Svensson, Göteborgs stift, 
Gruppledare
kalle.svensson@svenskakyrkan.se
Helen Lindbäck, Luleå stift
helen_prast@hotmail.com
Kerstin Rossipal, Stockholms stift
kerstin.rossipal@gmail.com

Program:
09.00 Kaffe/te & småfranska
09.45 Mässa
10.30 Stämmoförhandlingar
12.00 Lunch

13.00 Ulf Perbo:  
Israels 75-årsjubileum och 
Israeldebatten i Sverige
14.oo Forsatta stämmoför-
handlingar. 

14.45 Kaffe/te
15.30 Avslutning

Våra ledamöter i kyrkomötet:

Anmälan senast torsdagen den 20 april till Fredrik Wallén,  
fredrik.wallen@kristdemokraterna.se
Glöm inte att meddela om du har behov av speciell kost!
För frågor, meddelanden eller speciella önskemål går det bra att kontakta Iris Denstedt-
Stigzelius, som står för arrangemanget på plats. Tel. 0705-17 60 31.
Förbundet står för kostnad av resa samt logi för långväga stämmoombud natten fred-
lörd. Boka gärna rum på Särsta värdshus i Knivsta tel. 018 34 94 00. Omkostnader för 
medlemmar, som inte är röstberättigade ombud belastar respektive stiftskrets.


