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Mitt i maten
Numera hamnar man
alltid mitt i maten, åtminstone
om man slår på TV, oavsett
om det är mitt i natten eller under
dagtid. Grytor puttrar, liksom myset.
Det hackas och snackas, man steker
och leker. Kokböcker är storsäljare.
Kockar är idoler, och kändisar utvecklar sina varumärken genom att ge sig
in i matbranschen. Matintresset har
aldrig varit större än nu. Och det är
högst på tiden att NOD gör ett nummer av denna tydliga trend.
Vi filar på slutraderna just som
Islam firar fastemånaden Ramadan.
Och visst har mat och religion många
intima förbindelser. Religionsvetaren
Graham Harvey talar om att det i
alla tider och kulturer funnits starka
övertygelser, regler och ritualer kring
mat. Han föreslår att fenomenet religion skall studeras mindre utifrån vad
människor tror på, och mer utifrån
vad folk äter. Harvey vill undersöka
om det går att definiera religion med

hjälp av frågor som: ”vad äter du?”,
och ”med vem?” Svaren på dessa frågor
visar i varje fall på hyfsat stora skillnader mellan olika religioner.
Vi har inte fullt ut undersökt om
matväckelsen uttrycker ett slags smygreligiositet bland sekulariserade svenskar,
om maten är en ersättning för etablerad
religion. Men vi antyder att det stora
matintresset kan handla om saker som
sökande efter identitet, sammanhang,
äkthet, moral och mening. Vi väcker också frågor om den billiga matens
verkliga kostnader för såväl människor
som miljö. Hur den ibland mycket långa
och ohälsosamma resan ”från jord till
bord” kan se ut? Samtidigt ligger fokus
inte så mycket på allmänna analyser av
matens plats i dagens samhälle. Många
vinklingar av det slaget finns redan i media. Vi försöker snarare skruva ämnet i
en teologisk riktning, inte minst därför
att detta i Sverige är relativt ovanligt.
Resonemang om mat och teologi
väcker rader av viktiga frågor. Maten

tidskriften nod
NOD, nu inne på den tolfte årgången, är en vidareutveckling
av det nyhetsbrev som sedan 1990 givits ut av Forum
för Tro, Kultur och Samhälle, en del av Örebro Missionsskola som arbetar med samtidsanalys utifrån ett kristet
perspektiv.
 Namnet NOD rymmer många betydelser. NOD var det
land ”öster om Eden” dit den rotlöse Kain flydde, men är
också ett begrepp för särskilt viktiga punkter i nätverkssamhället. Ett fiollocks särskilda resonanspunkter kallas
”noder”. ”Nöd” och ”nåd” ligger nära. Dessutom är nod
beteckningen för den del av nattvardsbägaren som prästen greppar om.
KONSTUTSTÄLLNING
Vanligtvis brukar varje nummer av NOD vara en ”vernissage” av en viss konstnär. I detta nummer har vi valt
ett annat alternativ. Josef Mellergård har sammanställt
ett urval bilder som svarar mot temat och finns tillgängliga
på nätet. På s 17 visar vi ändå några bilder av Josef där han
busat med några mycket kända logotyper.

är en gåva, men varför tackar vi inte
längre för den? Innehåller den kristna
traditionens tankar om gästfrihet en
”främlingskärlek” som går längre än vår
tids omtalade tolerans? Vad innebär det
att en måltid står i centrum av kyrkans
tillbedjan? Och har det någon betydelse att denna måltid från början firades
runt matbord med riktig mat i vanliga
hem? Kan vår samtids matfenomen tolkas utifrån tanken på människan som en
i grunden hungrande varelse, där hungern alltid är ett tecken som pekar utöver
sig själv? Kan odling och gemensamma
måltider skapa gränsöverskridande relationer? Gör fastan kropp och hälsa till
en del av den kristna bekännelsen? Kan
valet av kost vara en väg att utöva tron
på ett mera konkret sätt?
Ännu en gång är vi glada över att
hälsa några debutanter välkomna såväl
i redaktionen som i skrivarbetet.
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Torget

In God we trust 1
Vi vet alla att det står “In God we trust”
på den amerikanska dollarn. Frågan är
om det skall tolkas ironiskt i dagens läge,
men det intressanta är nu att också att
Putin gör anspråk på att ha Gud på sin
sida. Enligt Dagens nyheter (6 juni) ger
Putin Gud äran för att han blivit som
han blivit. “Uppenbarligen har Gud format mitt liv så att jag inte har något att
ångra.” Var det inte viktigt att religion
och politik hölls isär?

Mer äkta människor
Vatten och bröd
”Amerikanerna är bortskämda med billiga
råvaror” säger en odlare i Kalifornien,
en delstat där jordbruket står för 80
procent av vattenförbrukningen. Den
fyra år långa torkan har skapat ett akutläge. Smältvattnet från Sierra Nevada
och Coloradofloden hinner inte längre
fylla på grundvattenreserverna. (Magasinet Fokus, 18-25 juni) Utan vatten inget
bröd. Mer om den billiga matens verkliga
kostnader kan man läsa i detta nummer
av NOD.

Ny Sandemosuccé
Margit Sandemo från Norge skrev 47 böcker i
”Sagan om isfolket” under 1980-talet. Nu
har denna serie, som sålts i 30 miljoner
exemplar, blivit en storsuccé även som
ljudböcker. (Dagen nyheter 23 juni)
Sandemo säger att hon skrev böckerna
under maning från en ”stor, mörk, ytterst
dominerande kraft”. Serien har många
övernaturliga inslag och anses vara
mycket viktig för det sena 1900-talets
vändning mot en alternativ andlighet i
Norden. Redan 1995 presenterade
Forum för tro, kultur och samhälle en
analys av Sandemos mörka och magiska
värld. Intresserade kan skicka ett mail
till lars.johansson@efk.se

I nr 3-4/2014 av NOD diskuterade vi det
unikt mänskliga och hur vi ska förhålla
oss till avancerad artificiell intelligens
och alltmer människolika robotar. Sådana frågor fortsätter att vara aktuella,
senast exemplifierat i filmen Ex Machina
om en kvinnlig robots delvis skrämmande frigörelse från sin geniale men
maktfullkomlige skapare. Ett reportage
i New York Times (om konstnären Matt
McCullen’s Realbotix-projekt) visar att
avståndet mellan dikt och verklighet
snabbt krymper. Och att även artificiell
sex säljer – kanske till och med bättre
än verkligt. I boken Love and Sex with
Robots förutspår engelsmannen David
Levy att det som titeln beskriver kommer att vara rutin innan år 2050.

Förvaret
Det enorma utbudet kombinerat med
allt kortare halveringstider medför
tyvärr att riktigt viktiga kulturhändelser
riskerar försvinna i bruset. NOD vill påminna om Förvaret, som kan vara årets
viktigaste svenska dokumentärfilm. Två
anställda på Migrationsverkets förvar i
Flen bryter mot regelverket och orsakar
en arbetsplatskonflikt genom att uppträda mänskligt mot de intagna. Bland
annat genom att kalla dem vid namn,
istället för med ett sängnummer.
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In God we trust 2
I Sverige anses USA ofta vara ett
extremt religiöst land. Visst är det så
på många sätt, men bara så länge inte
religionen inkräktar på politiken, eller?
Frågan är hur man skall tolka att Jeb
Bush, eventuell republikansk presidentkandidat och katolik, blev irriterad på
påven för att han krävde politisk handling i miljöfrågan. Dagen skriver att ”Jeb
Bush anser att påven borde hålla sig till
religion och inte uttala sig i vad exguvernören anser är politiska frågor.” (18
juni) Anledningen till att påven inte skall
uttala sig om miljöfrågor är att Bush inte
litar på de vetenskapliga förklaringarna
till miljöhoten. Det tycks dock helt okej
att den republikanska politiken lägger
sig i moraliska frågor av annan karaktär.
Man får intrycket att Bush tycker att
religion och politik skall blandas ihop
när det passar hans uppfattningar. Det
är sannerligen ingen lätt uppgift att hålla
religionen borta från politiken. Tänk om
det beror på den i väst otänkbara idén
att religionen ofta har politiska anspråkbåde NOD och Twitter skulle nog tjäna
på lite mer jämställdhet.

Den goda maten
och livet
Maten är numera överallt. Vi inte bara äter den, vi fotograferar och filmar
maten, delar den på sociala medier, talar om och tittar på den på TV,
har festivaler och konferenser till dess ära. Handlar det stora intresset
också om identitet, tillhörighet, moral och mening frågar Jae Sung Kim?
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Svenskarna är matfixerade. Men inte
som 800 miljoner människor i andra delar av
världen, där fixeringen handlar om att det inte
finns tillräckligt med mat för att leva ett hälsosamt liv. Nej,
vi lever i en kultur som ”drabbats” av för mycket mat. Enligt
Livsmedelsverket slänger den genomsnittlige svensken
28 kilo ätbar mat per år. Hushåll som minskar sitt svinn
beräknas kunna spara minst 3000-6000 kr per år. Vidare
varnas det för den ökande fetman. Enligt Världshälsoorganisationen är Sverige ett av länderna där fetman är snabbast växande. Om bara 15 år kommer var fjärde svensk
man och var femte svensk kvinna att vara fet. Men maten
fyller inte bara våra mataffärer, kylskåp, magar eller soptunnor – den är överallt. Maten ligger inte längre bara på
våra tallrikar, utan i ännu högre grad på facebook och
instagram. Istället för att umgås när vi äter mat har maten
blivit till ett samtalsämne när vi umgås. Vi tycks, kort sagt,
befinna oss mitt i en explosion av matintresse.
Kokböcker
Sedan mitten av 1990-talet har det släppts en kokbok om
dagen i Sverige. Den svenska produktionen av kokböcker
är, sett till antal innevånare, den största i världen. 300 miljoner kronor betalar vi årligen för denna nya succégenre
enligt uppgifter 2013. Böckernas innehåll har också kom-

mit att förändras under senare år. Till skillnad från de klassiska kokböckerna som fylldes av recept och tekniker tycks
de högupplösta photoshoppade bilderna stå i centrum idag.
Om tidigare böcker kanske bäst liknas vid uppslagsverk kan
den nya generationens kokböcker kanske bättre beskrivas
som matporr. De nya kokböckerna ska väcka våra begär,
och konsumeras via ögonen. Men förändringarna är flera.
Ebba von Sydows receptböcker är en inbjudan till att lära
känna henne, ja till och med att baka hennes olika cupcakefavoriter samtidigt som hon berättar personliga anekdoter.
Det är inte längre bara kockar som delar med sig av sina
årslånga erfarenheter, kokböckerna har snarare blivit en
marknad på vilken vi förverkligar vår idé om oss själva. Som
Lennart Wallander, vd för reklambyrån Food & Friends,
säger i Dagens Nyheter: ”Det handlar inte längre om att
laga osso bucco, utan om att vara Plura för en stund. Att ha
det härliga gemytet i det stora köket där Dregen och Pernilla
Andersson dyker in, och Johan Ulveson står och larvar sig
vid spisen. Det är ett lyckat liv, en status som är värd att
uppdatera på Facebook, så som man skulle vilja visa upp sin
tillvaro mot omvärlden. Kokböckerna är för sällskapslivet
vad kärleksromanerna är för romantiken.” Via kokböcker
får vi dela livet med några av de största inom svensk popu
lärkultur. Jag menar, vem blev inte glad när Ernst även bjöd
in oss i köket, och vilken småbarnspappa vill inte stå i en
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trång osig Göteborgslägenhet och laga simpel pappamat
med Håkan Hellström. Det handlar inte längre bara om
mat utan om livsstil och ideal.
Matprogram
Det serveras fler matprogram på svensk TV än man hinner
ta in, och inte bara på dagtid. Matprogram som Sveriges
mästerkock, Halv åtta hos mig och Historieätarna sänds
på bästa sändningstid och dominerar tittarsiffrorna. Andra
avsnittet av Historieätarna på SVT hade till exempel över
1,5 miljoner tittare år 2014! Som en jämförelse har kvällsnyheterna på TV4 runt en halv miljon tittare i snitt. Dessa program har också förändrat hur vi relaterar till mat i media.
De går inte in under tidigare mer renodlade matlagningsgenrer. Matprogrammen förpackas som tävlingsprogram,
dokumentärer, livsstilsprogram, humor och så vidare. Även
i de mera traditionella matlagningsprogrammen med allas
vår egen Mat-Tina utgör själva matlagningen bara en mindre del. De är inte heller producerade för att det ska vara
möjligt att följa med på hemmaplan. Nej, tanken är att vi,
som kändisgäster som tittar in i fjällstugan, bjuds in i Tinas
värld, en värld full av kändisar, härliga samtal, skratt, vin,
färska örter, nybakat lantbröd, nyfångad grillad fisk och aptitretande långkok. Det inte bara maten som får tittarna att
hungra utan också den idylliska livsstil som visas av deras
värdar.
Kockar
Kockar har blivit kändisar och varumärken. Om de tidigare tjänade pengar på den egna krogen tycks de idag tjäna
mycket på att placera sitt namn på diverse matprodukter.
Det är inte bara internationella ikoner som Jamie Oliver
och Gordon Ramsey som intagit marknaden, utan även
svenska kockar som Tina Nordström, Per Morberg, Niklas
Ekstedt och Leif Mannerström. De säljer personliga kokböcker, leder matprogram och lånar ut sina namn till stekpannor, knivar, kastruller, färdigmat, tågmat, glass, vin,
oljor, McDonalds hamburgare, kycklingfiléer med mera.
Leif Mannerströms bolag Mannerström Restaurangkonsult omsatte förra året 5,3 miljoner kronor och gjorde en
vinst på 3,8 miljoner kronor, enligt bolagets årsredovisning.
Själv tog Mannerström ut 2,9 miljoner kronor i utdelning.
Inte undra på att Per Morberg, Paolo Roberto och Pernilla
Wahlgren ivrigt hoppat på tåget.

Mattrenden syns även på restaurangmarknaden. Statistiska
centralbyråns statistik visar en kraftig ökning, från omkring 70 miljarder kronor 2009 till omkring 105 miljarder
kronor under 2013. Och enligt SCBs restaurangindex tycks
tillväxten fortsätta. Svenskar äter oftare ute och har blivit
allt kunnigare. Kända restauranger erbjuder matlagningskurser med långa väntetider. Det är inte längre bara de mest
kräsna matentusiasterna som känner till prisbelönta restau-

Kokböckerna är för
sällskapslivet vad
kärleksromanerna är
för romantiken
ranger och långt fler än de som har råd intresserar sig för
Guide Michelins bedömningar. Att ha en viss restaurang
som resedestination är numera vanligt både inrikes och utrikes. Smaka på Stockholm, ett av Sveriges största evenemang inte bara inom mat, har närmare 350 000 besökare
varje år och har gästats av 314 olika krogar hittills. Nu har
även matklubbar börjat komma in i våra storstäder: kockar
som driver olicensierade restaurangkvällar hemma hos sig
för ett slutet och exklusivt klientel. Vare sig det handlar om
hängmörat kött, långkok, pulled pork, nymalen hamburgare, surdegsbröd, food trucks eller hemliga matsällskap
har Sverige mer och mer hängt på mattrenden. Till och
med bensinmackar säljer korvar och mackor framtagna
av Sveriges kocklandslag! Alla ska vara en gourmand; att
kunna mat har blivit status och kanhända vårt viktigaste
kulturella kapital. Magnus Kempe, omvärldsanalytiker på
konsultföretaget Kairos Future, menar att ”... kunna mat är
viktigare än att kunna litteratur eller musik”.
Känslor
Det kanske inte är så konstigt att matintresset blivit så stort.
Mat är något påtagligt, det berör alla våra sinnen. Att äta
är djupt kroppsligt. I en tid när våra erfarenheter filtreras
genom digital teknik, kan maten låta oss uppleva något
”äkta”. En upplevelse som vi klär i närmast transcendenta
termer, som om det vore en port mot något större. Det
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kanske låter överdrivet, men bra mat kan ta oss till andra
platser, väcka minnen och beröra själen på sätt som få andra vardagliga praktiker förmår. Som i ett komiskt inslag
från TV-programmet Landet Brunsås där Henrik Schyffert
brer ett tjockt lager smör, följt av en ostskiva, på en skiva
Skogaholms-limpa och dukar fram ett högkoncentrerat glas
O’boy på bordet och konstaterar att detta är hans barndom.
Det är inte längre smaker av ostmacka och chockladmjölk
i munnen, det är Henrik Schyfferts barndom; det är hans
mammas omsorg, det är hem, det är trygghet. Varje tugga,
varje klunk framkallar komplexa själsliga tillstånd. Mat
kan vara en djupt existentiell erfarenhet, ett möte med mig
själv och världen.
Jakten på materfarenheter kan ibland ta extrema uttryck.
SVT har nyligen visat dokumentären Foodies som följer
människor vars liv är fokuserade på nästa stora matupplevelse. De reser runt i världen för att äta på de finaste restaurangerna. Deras gränslösa kulinariska upptäcktsfärder följs
av hundratusentals människor på nätet. I TV-serien får vi
träffa Perm, en ung man. Att han under sin uppväxt flyttat

Mat kan vara en
djupt existentiell
erfarenhet, ett möte
med mig själv och
världen
mycket har gjort honom rotlös, men han har hittat sitt hem
och sin tillhörighet i maten. Han berättar målande hur han
under en bra måltid tar emot den kärlek och omsorg som
lagts ner i maten. Det uppfyller honom och väcker starka
band till hans mamma, barndomsminnen av hennes kinesiska matlagning. Matresorna liknar han vid en skattjakt där
han ibland får uppleva en känsla av tillhörighet. Som tittare
får vi vara med på en av Perms starkaste materfarenheter då
han reser till Hangzhou, Kina, till en traditionell kinesisk
restaurang. Avsnittet låter oss se hur varje långsam tugga
innebär en euforisk resa som kanske kan beskrivas som en
andlig erfarenhet. Han överväldigas av känslor, gråtfärdig

berättar han, “...there is something about it that connects,
and makes you feel like crying at certain points…” Resans
9000 km från hemmet i London till Hangzhou, Kina, blir
närmast en sorts religiös pilgrimsresa där restaurangen är
templet och matbordet det allra heligaste.
Kultur
Perm må vara ett extremt exempel, men hans ord lyckas på
ett särskilt sätt fånga in förståelsen av mat som mer än bara
näring och överlevnad. Matprogram som Historieätarna
visar oss det självklara; mat är något djupt kulturellt.
Maten berättar om folk och länder, deras växlande resurser, klimat, natur, värderingar och historia. I programmet
Niklas Mat på SVT får tittarna möta andra kulturer via
deras vanligaste maträtter. Under besöket i Mexico inser
vi att en äkta majstortilla inte ska sammanblandas med
svenska fredagsmys-tacos, utan bärs av en större tradition. Den enkla majsdegen är ett recept så gammalt att det
ingår i den mexikanska skapelseberättelsen, ur degen formas de första människorna. Tortillan som äts i de flesta
mexikanska hem varje dag kopplar den hungrige, rik som
fattig, till tusentals år av historia, matlagningskonst, natur
och kultur. I en TEDx-presentation i Stockholm argumenterar nyss nämnde Niklas Ekstedt att svenskarna varit så
snabba att omfamna det moderna köket, utländska råvaror
och matkulturer att de glömt att bevara den egna mattraditionen både när det gäller tillagning och råvarukunskaper.
Enligt en undersökning från 2014 var spaghetti och köttfärssås den mest lagade maten i de svenska hemmen, följt
av kyckling med ris/potatis och korv stroganoff. Svensken
äter enkel och lättlagad mat och en stor del är inte inhemsk.
Dess ingredienser och tekniker saknar förankring i den
egna traditionen och jordbruket. En olycklig konsekvens
av moderniteten är att det svenska köket, och kanske till
och med svensken själv, blivit rotlös. Den nya fascinationen
för mat kan möjligen uttrycka ett sökande efter historisk
och kulturell förankring. Kanske är det en liknande längtan som ligger bakom den starka eko-trenden, där maten
blir ett tydligt sätt att återkoppla till naturen och den egna
kulturen.
Natur
I en SVT-dokumentär får vi följa René Redzepis promenad längs stranden i Köpenhamn. I sin hand håller han en
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tygkasse. Då och då stannar han till för att plocka, lukta,
och smaka på vad som ser ut att vara ogräs. Men i Renés
händer kommer dessa vilda blad, örter och blommor att
bli nyckelingredienser i kvällens huvudrätter i hans restaurang, Noma. Detta världsberömda näringsställe i Köpenhamn har av Restaurant Magazine utsetts till världens
bästa restaurang fyra av de fem senaste åren. 2015 hamnar den på tredje plats. Noma är känd för sin kulinariska
omfamning av lokala skandinaviska råvaror och tydliga
kulturella prägel. Filosofin går ut på att respektera integriteten hos de lokala ingredienserna, deras textur, smak
och estetik. Det ska smaka och se ut som det gör i naturen.
Kockens uppgift är att plocka fram naturens egna smaker
i all dess skönhet.
Nomas framgång är ett exempel på den ekotrend inom
matindustrin som blivit dominant de senaste åren; en rörelse för ekologisk, säsongsbetonad, lokal och hållbar mat;
det miljötänkande som genomsyrar all samhällsdiskussion. Sverige verkar vara ledande i den gröna matvågen.
Dagens Nyheter rapporterar att det under 2014 såldes
ekologiska livsmedel för 15,5 miljarder kronor i Sverige.

Det är en uppgång med 38 procent jämfört med året innan
då försäljningen var 11,2 miljarder, och ökningen är unik i
världen. Att äta grönt är ”big business”. De sterila och i plast
färdigpaketerade matlådorna som skiljer maten från dess ursprung i naturen är ute. Nu handlar det om ”jord till bord”.
Vi vill se maten i dess naturliga miljöer och det ska inte hända något som orenar jordbruksprodukten innan den hamnar
på våra matbord. Mataffärer och producenter profilerar sig
tydligt åt detta håll. City Gross marknadsför sitt kött som
ekologiskt närodlat och svenskt. COOPs Änglamark har
sedan länge en ekologisk profil, och ICAs I Love EKO är
ytterligare ett exempel. Den som nu köper färsk kyckling i
mataffären kan få läsa en berättelse om den familjedrivna
gården, kanske till och med få se en bild på bondeparet och
de glada kycklingarna som springer ute i det fria. På ICAs
hemsida hittar man en kortfilm om deras samarbete med små
familjeägda ekologiska leverantörer som gör att maten både
smakar gott och gör gott. Till och med McDonalds i Sverige
har ”jord till bord” som nyckelbegrep i sin hållbarhetsstrategi! I denna trend verkar det finnas direkta kopplingar mellan
vår behandling av naturen och kollektiva välmående såväl
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som goda smak. Vi märker samma rörelse i matprogrammen på TV. Därför ser vi inte längre TV-kockar stå i stilrena
restaurangkök, utan istället ute i naturen eller i sina hem,
oftast med egen krydd- och grönsaksgård på uteplatsen. Vi
får ofta möta bönder i programmen, se hur boskapen sköts,
varefter det växlar till en scen där värden plockar lite färska
örter och bär till dagens drink och dessert.
Moral
Att köpa närodlat och ekologiskt rymmer inte bara en längtan efter det autentiska utan också en etisk dimension. Vi
vill inte bara vårda oss själva, utan även miljön och andra
människor, och kanske till och med svenska bönder. Fairtrade och rättvisemärkt är ett annat exempel på en medvetenhet om hur vår mat påverkar människor långt från vårt
eget land och, i bästa fall, ett erkännande av det västliga
konsumtionssamhällets destruktiva konsekvenser för resten
av världen. I ett samhälle som hyllar toleransen, där relativismen verkar vara den enda absoluta värderingen, har maten ändå fått en stor roll i den offentliga moralen. Här predikas högt och tydligt in i vardagsrummen, i tidningar, på TV,
på nätet, på jobbet, på restauranger. Journalister, kockar,
kändisar, skribenter, aktivister, grannar, kollegor berättar
för oss vad vi ska äta, vad vi inte får äta, var man ska äta,
hur vi ska äta. Vi ska skämmas över Findus färdiglagade

rätter. Vi slänger Eldorado-förpackningen så ingen ser, vi
ser till att ”organic fairtrade”-lappen finns kvar på våra
frukter och grönsaker. Vi kastar våra plastmatlådor och
köper glas eller stål. Vi ska mala vår egen hamburgare och
korv, eller åtminstone köpa dem hos en särskild kötthandlare. Att mata sina barn med halvfabrikat verkar vara en av
vår tids största synder, i alla fall bland småbarnsföräldrar.
Sen finns det oändliga dietvarianter som verkar ha sina missionärer utspridda överallt som vittnar om matvanor som
har förändrat deras liv. Vi ska äta mer som forntida jägare,
nej som forntida samlare, det ska vara raw, mycket fett, ekologiskt, och absolut inga kolhydrater eller gluten! Dessa ofta
motsägelsefulla och skiftande morallagar etsas in i vårt kollektiva samvete. Det har blivit socialt accepterat att berätta
för andra hur och vad de ska äta, ja till och med att öppet
kritisera andras matvanor. Det är svårt att föreställa sig att
vi skulle vara lika djärva om vi pratade om pengar.
När jag bläddrar igenom gamla familjebilder slås jag av
hur mycket mat de innehåller. Men maten är ändå i periferin. Det är människor och relationer som står i centrum,
och jag inser hur viktig maten varit för att stärka dessa relationer. I vår familj var maten ett medel till och för gemenskapen. Maten var en gåva som man presenterade för andra
människor för att visa sin uppskattning och kärlek till dem.
När jag idag kollar på flödet i sociala medier blir jag inte
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bara tagen av de högupplösta närbilderna på fantastiska
maträtter utan även drabbad av det som saknas. Männi
skor och relationer är inte längre i fokus, ofta är de till och
med helt osynliga. Numera när vi samlas kring matborden
verkar vi helt fastna vid maten, och kvällens samtalsämnen
följer varje maträtt som serveras. En enkel googlesökning på
”måltid” visar just bilder på mat och sällan på gemenskap.
Den gemensamma måltiden har alltid varit viktig för att
bygga relationer och ett tydligt sätt att uttrycka närhet och
tillhörighet med andra. Vad händer när våra måltider blir
uppslukade av själva maten och de sociala dimensionerna
tappar i betydelse?

för genom en rikt symbolisk måltid Israels historia vidare
genom generationer; de bittra örterna påminner dem om
slaveriet i Egypten, det osyrade brödet berättar om den
brådska med vilken de fick lämna landet, och lammet berättar om hur Guds dom drabbade de förstfödda i Egypten
men räddade Israel. Påsken blir en årlig påminnelse om hur
Gud har räddat och valt dem, måltiden vittnar om Guds
trofasthet och ger hopp för framtida räddning. I berättelsen
om Daniel och hans vänner i babylonisk fångenskap vägrar
de att ”orena” sig med kungens mat och vin, deras sätt att
äta blir ett viktigt sätt att behålla sin identitet. De har fått

Mening
Mitt i vår stora matfascination kan vi ändå förlora några
av matens djupare meningar. Men detta är inte något nytt.
Redan i Nya testamentet kritiserar aposteln Paulus församlingen i Korint för sådant. De gemensamma måltiderna har
urartat och fungerar inte längre som samlingar där människor förenas och växer i gemenskap. Fokus har istället
hamnat på att äta sig mätt och dricka sig full utan att ta
hänsyn till andra (1 Kor 11:20ff). Paulus varnar också för
att leva som om man har buken till sin Gud (Fil 3:19). Orden
kan både syfta på en hållning där man fyller livet med att
frossa i god mat och dryck, och dess motsats, ett drivande
av mycket stränga dietregler som ett krav för det verkligt
goda livet. Båda livsalternativen fanns för två tusen år sedan liksom idag, även om det i välståndets Sverige är mycket
lättare att helhjärtat satsa sitt liv på mat och dryck. I en
kultur som är så mättad med mat är det viktigt att inse att
vad och hur vi äter inte är något helt och hållet neutralt.
Vare sig det handlar om Mat-Tina, den ekologiska maten,
Michelinrestaurangen eller den nya heta dieten, så kommer
maten paketerad med olika budskap. De har alla sina specifika versioner av det goda livet. Det kan handla om ren
njutning, fysisk renhet, fitness och välmåga eller exklusivitet. Att ta del av dessa mattrender handlar därför inte bara
om att konsumera mat utan också om att formas efter vissa
ideal. Matbordet är ett slagfält för olika ideologier och värderingar. Paulus kritik pekar också på det faktum att hur
och vad vi äter formar inte bara vår midja utan även vår
identitet, våra värderingar och historia. Bibeln är fylld av
sådana exempel. Israels matförbud påminde dem om att de
var ett heligt folk, en nation avskild för Gud. Påskfirandet

Varje långsam tugga innebär en euforisk resa som
kanske kan beskrivas som
en andlig erfarenhet
andra namn, nya kläder, befinner sig i ett främmande land
och blivit utbildade inom det Babyloniska imperiet, men genom vad de äter, och inte äter, kommer de ihåg att det är
Israels Gud de tjänar. Mat och dryck används ofta av Jesus
för att illustrera Guds rikes hemligheter. I Guds händer är
en pojkes torftiga erbjudande av fem bröd och två fiskar tillräckligt för att mätta 5000 män; en märklig ekonomi där en
pojkes generositet är mer värd än en vuxen människas halvårslön. För Jesus är måltiden inte en exklusiv markör utan
en inbjudan, oftast till dem som står utanför, till att dela gemenskap med honom. Han inbjuder människan att ”äta av
honom” och säger att hans kött är riktig mat och hans blod
riktig dryck! I Nattvarden får vi ta emot honom i brödet och
vinet och låta Guds berättelse forma våra liv. Flera artiklar
i detta nummer av NOD belyser olika aspekter av Bibelns
sätt att se på matens och måltidens betydelse. I frågor om
det goda livet och den goda maten är den kristna traditionen
så rik på innebörder att kyrkan har mycket att bidra med,
både i ord och handling.

Jae Sung Kim
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Matens pris
Kostar den billiga maten mer än vi tror? Kan ätandet ses som en gemenskapshandling såväl socialt som ekologisk och teologiskt? Är den
tydliga ekotrenden hållbar? Lars Johansson ställer några stora frågor
och undrar även om kristna alltid kan käka skräpmat med frisk aptit?

Det börjar med en nyfiken fråga på en restaurang. Är det verkligen sjötunga som serveras, det
står ju så på menyn? Fortsättningen blir till en
thriller. Fisken visar sig vara en vietnamesisk hajmal med
namnet Pangasius. Den produceras i storskaliga industriella
anläggningar med undermåliga eller obefintliga reningsprocesser som förgiftar omgivande vatten. De överfulla odlingarna gör också fiskarna sjuka, varpå de behandlas med olika
slags antibiotika som byts ut då och då när fiskarna blir resistenta. För att tillverka fodret går det åt annan fisk, sammantaget mer än den egentliga vikten på varje producerad
pangasius. Foderfisken ingår i de flesta vietnamesiska fa
miljers basföda, men blir allt dyrare eftersom den bli svårare
att få tag på beroende av utfiskning. Lokala fiskare missgynnas. Det behövs nu större båtar som går längre ut till

havs. I Sverige har Coop och andra livsmedelskedjor satsat
stort på just pangasius som ett alternativ till torsk. I kampanjer har de sålts 6 gånger billigare än torsk. Men det visar
sig att livsmedelskedjorna, trots goda ambitioner och utfästelser om kvalitetssäkring och miljövänlig produktion, inte
alltid har så bra koll på om fiskarna kommer från mindre
seriösa företag.
Billigt och dyrt
Exemplet är hämtat från boken Matens Pris av Malin Olofsson och Daniel Öhman, reportrar på Sveriges Radio.1 För
boken och en radio-serie med samma namn belönades de
2011 med Stora Journalistpriset. Underrubriken på Olofsson och Öhmans rapport är ”Boken som matindustrin inte
vill att du ska läsa”. Men det är nog egentligen betydligt fler
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som inte vill höra vad de har att säga. Vi vill ha vår hamburgare eller ”sjötunga” i fred. Vi vill också att maten skall vara
billig. Helst billigare. Och aldrig har vi lagt så lite av våra
pengar på mat. 1990 gick cirka 20 procent av inkomsterna
till mat, 2011 var de nere på 13 procent. Men baksidan är
en utveckling som på sikt hotar hela världens livsmedelsförsörjning menar Olofsson och Öhman. De har rest jorden
runt i jakt på den billiga matens verkliga kostnader, en slags
grävande journalistik på global nivå. Jag läser boken
med stigande puls. Från vietnamesiska fiskodlingar går färden till brasilianska betesmarker och soja
odlingar. De senare anses
vara en av de viktiga anledningarna till
att det storskaliga industrijordbruket
lyckats sänka priserna. Den extremt
proteinrika lilla sojabönan är en jätteprodukt som ingår i snart sagt allt
vi äter. Ändå går bara 10 procent av
världsproduktionen till människor.
Resten blir till kraftfoder för djur, för
att de skall växa snabbare, producera
mera.
Besöken i Brasilien beskriver vinnare
och förlorare på de jättelika sojaodlingar som
både förutsätter skövling av stora skogsområden
och bruket av olika bekämpningsmedel som för länge sedan är förbjudna inom EU. Reportaget är en rysare. Gifterna påverkar inte bara odlingsmark och djurliv utan tusentals människor varje år. Många dör och andra får svåra
sjukdomar. Vid bokens skrivande stod bondekooperationen
Lantmännen för två tredjedelar av den svenska importen,
närmare 200 000 ton per år, varav det mesta från Brasilien.2 Men Matens pris visar också hur svårt en enskild liten
aktör kan ha att ställa egna krav samt hur extremt segdragna de internationella förhandlingsrundorna om minskad
giftanvändning i sojaodlingen kan vara.
Sverige importerar även stora mängder nötkött från Brasilien varje år. Och importörerna saluför bilder av hälsosamma djur som betar på gröna ängar och lever i samklang
med naturen. Olofsson och Öhman berättar att skälet till de
gröna ängarna är medlet 2,4-D som tar död på allt annat än
gräs. Det är förbjudet i Sverige sedan 1977, bland annat på
grund av cancerrisken, vilket fick ökända BT Kemi i Teckomatorp att lägga ned verksamheten, om någon nu minns
den skandalen. Medlet ingår även Agent Orange som användes som avlövningsmedel av amerikanerna under Vietnamkriget. Författarna besöker också våra närområden.
Deras rapporter om antibiotikaanvändning och svinaktiga
behandling av danska grisar ledde till en konflikt med Danmarks jordbruksminister. Danskarnas satsning på låga priser och dålig djurhållning har blivit en exportsuccé som sla-

git ut många svenska grisbönder. I ett kapitel åker Olofsson
och Öhman till Holland för att granska de gigantiska växthus där många av våra frukter och grönsaker produceras
helt utan sol och jord och till extremt höga energikostnader.
Författarna tar också en sväng i Sverige och kollar kalkon
och kycklinguppfödning, huruvida reklamens bilder av kor
som betar på skånska gröna kullar stämmer med verkligheten. Bregottfabriken är inte så idyllisk som den verkar.
Men Matens pris har inte varit den enda signalen om att det är något mysko med maten. I
boken Den hemlige kocken (2007) började
journalisten Mats-Eric Nilsson granska livsmedelsindustrins tillsatser och
otydliga märkning av mat. Boken
blev en väckarklocka och storsäljare
och följdes av ytterligare fyra titlar
som fördjupade tematiken och gav
omskakande beskrivningar av hur
den storskaliga matproduktionen ser
ut i Sverige och i världen.3 Böckerna
gav också inblickar i hur beslutsfattare
gynnar industrimaten när det gäller vad
som serveras i skola och omsorg, liksom
hur såväl fina restauranger som enklare kaféer
rullar runt på halvfabrikat, samtidigt som de vill att
gästerna ska tro att maten är lagad från grunden.

Aldrig
har vi lagt
så lite av våra
pengar på
mat

Medlemskap och främlingskap
Misären i matbranschen har blivit alltmera känd, men är
också ofta förträngd. Det är betydligt bekvämare att inte
bry sig. En person som drivs av ett starkt engagemang är
Norman Wirzba, professor i teologi, ekologi och jordbruk
vid Duke Divinity School i USA. I boken Food and Faith –
A Theology of Eating fogar han in mina växande insikter
om eländet i ett större, och teologiskt sammanhang.4 Mat
är det som mer än något annat påminner oss om tillvarons
grundförutsättningar menar Wirzba Varje tugga visar att vi
är beroende av andra för vår överlevnad. Ätandet förenar
oss inte bara med andra människor, utan med andra varelser, med naturens ordningar, och ytterst Gud, i en väv av
relationer som är ofattbart omfattande. Bekymret är att
vi bortser från dessa beroenden, försöker leva som om de
har underordnad betydelse. Livshållningen beskrivs redan
i den kristna urberättelsen om trädgården. Där har de första människorna fått ansvar att förvalta en lustgård och
kunskap om att detta även innebär begränsningar. Men de
accepterar inte de givna ramarna och relationerna utan vill
vara gränslösa, som Gud. Därför tar de en tugga för mycket.
Den första överträdelsen har, som bekant, med mat att göra
och den leder till att människorna förvisas från trädgården,
till ett liv i exil.
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Berättelserna om livet i och utanför trädgården är för
Wirzba bilder som visar på två olika sätt att vara i världen.
Han använder begreppen ”membership” (medlemskap) och
”exile” (främlingskap, utanförskap). De svarar också mot
två olika sätt att äta. Medlemskapet står för ett sätt att leva
och äta som utgår från tillvarons djupa ömsesidighet och
beroende på alla nivåer, från naturens ordningar till Gud.
Det högsta uttrycket för ömsesidighet är gemenskapen i den
treenige Guden, menar Wirzba. Den visar oss att personer
inte är isolerade individer som då och då går in i relation
med varandra, utan att relationer är mycket djupare, själva
utgångspunkten i tillvaron. Treenigheten hjälper oss att förstå vår plats i världen.
Bilden av exilen, eller främlingskapet, står för motsatsen, en ångest inför beroende och delaktighet, en vägran
att acceptera ansvaret för medlemskapet i skapelsen. Om
boken Matens pris är omskakande i sina beskrivningar av
den billiga matens höga kostnader för miljö och människor
är Wirzbas genomgång nästan ännu mera drabbande. I ett
kapitel beskriver han hur olika storskaliga ”ätstörningar»
utvecklar sig på ekologiska, ekonomiska och kroppsliga
nivåer just därför att människan inte kan eller vill acceptera
ansvaret för sin delaktighet. Texten berör mig som en sorge
sång. Ätandet i exil, utanför trädgårdens förutsättningar,
leder till ett liv i ekologisk exil. Wirzba beskriver förändringar av jordens atmosfär som påverkar klimatet, skogarnas skövling, den pågående förstöringen av jordbruksmark,
krympande vatten och fisketillgångar samt minskad biologisk mångfald. Men exilen är också ekonomisk, driven av
tankar om ständig tillväxt som inte tar hänsyn till lokala
omständigheter eller omkostnader. Och konsumtionens
mönster tränar oss att vilja ha mer, att vara missnöjda
och otacksamma. Slutligen får exilens främlingskap även
kroppsliga uttryck som växande övervikt och ätstörningar
som anorexia och bulimi.
Wirzba förenar teologi och ekologi via starka bilder av
beroende och oberoende. Måltiden är en gemenskapshandling såväl socialt som ekologiskt. Den länkar oss samman
med andra människor, världen och Gud. I en serie sektioner
utvecklar han flera olika aspekter av vad detta betyder för
vårt sätt att se på mat och äta tillsammans. Det mest cen-

trala kapitlet utlägger nattvardens betydelse. För Wirzba är
det förstås självklart att maten produceras på ett ekologiskt
hållbart sätt, att djuren behandlas med respekt och värdighet, liksom att människor som jobbar med produktionen
bör ha humana arbetsförhållanden.
Ekologi och debatt
I vårt land har Mats-Eric Nilssons böcker, Matens pris och
många andra aktörer varit med om att skapa en bredare
och växande kvalitetsmedvetenhet. Den beror inte bara av
enstaka debatter om antibiotikadrivna danska grisar och
hästskojare i köttbranschen. 2014 ökade försäljningen av
ekologiska varor i Sverige med 38 procent. Marknaden tror
att ökningen håller i sig och butikerna satsar allt hårdare. Vi
kan tala om en megatrend i matbranschen. I maj i år rapporterade Dagens handel att 75 procent av svenskarna väljer att
köpa svenskproducerade livsmedel före livsmedel man tror
är producerade i ett annat land. Det är en ökning med nio
procentenheter från 2014.
Men ekotrenden får också kritik. I Svenska Dagbladet
(maj 2015) gick en ilsken professor emeritus i ekologi, Torbjörn Fagerström i Lund, till hårt angrepp mot Coop för
filmen ”ekoeffekten” som gör kopplingar mellan matintag
och graden av bekämpningsmedel i konsumenternas urin.
Fagerström skrev att filmen är oseriös propaganda som
prånglar ut förvrängda, övertolkade och infantiliserande
vetenskapliga resultat på skrämselmarknaden. Men redan
ett halvår tidigare, under senhösten 2014, svallade debattens vågor höga i Svenska Dagbladet under flera veckor.
Fyra professorer från Sveriges lantbruksuniversitet startade
med att hävda att en hundraprocentig ekologisk odling i
Sverige skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebära en större belastning på miljön till en
hög kostnad. Invändningar kom från försvarare av ekologisk odling, däribland även forskare med förankring på
Sveriges lantbruksuniversitet. I debatten anklagade båda
parterna varandra för bristande vetenskaplighet. Lite från
sidan, som lekman, började man undra om skillnaderna i
synsätt mera är en fråga om olika ideologiska utgångspunkter, och möjligen även ekonomiska, eftersom man får sina
forskningspengar från olika håll. Somliga inlägg intog ändå
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en balanserande hållning och hävdade att båda sidorna behöver bli mindre dogmatiska och lära av varandra för att
kunna gå vidare. I övrigt var debatten så full av detaljer
att jag inte vågar göra en sammanfattning i ett sådant här
begränsat format.
För att bli lite klokare, och kanske få enkla svar, ringer
jag några lantbrukare som verkligen inte är hobbybönder,
som är pålästa och seriösa, också när det gäller sin kristna
tro.w De har både djur och spannmål och driver
sina gårdar såväl ekologiskt som konventionellt. Ganska snart hamnar vi också här i
detaljfrågor om mineraler och spårämnen, om olika slags grödor på olika
jordar, miljöpåverkan, justeringar av
regler för djurhållning, gödsel med
mera. Jag får ännu en gång höra att
det ekologiska jordbruket är starkt
beroende av gödning från det konventionella jordbruket, så pass att
det är en stor kris att fler mjölkbönder
än någonsin för närvarande lägger av.
Ironiskt nog kan detta också bero på allt
ökande krav på ekologisk produktion! Det
konventionella jordbruket i Sverige drivs med
högre kvalitetskrav än motsvarande i såväl EU som USA.
Ett snäpp upp finns EU-ekologiskt lantbruk och allra högst
upp Krav-jordbruket. Beskeden jag får av bönderna är att
det inte finns några enkla svar, inget svart eller vitt, som det
framstår i den offentliga debatten. Det är snarare fråga om
en serie nyanser med skiftande gråskalor. Samtidigt rekommenderar de ändå att jag handlar ekologisk mat eftersom
det är en garant för bra produktion.

gör människan oren, utan det som går ut ur munnen. (Matt
15:11) Och i en syn får aposteln Petrus tillåtelse att döda
och äta alla möjliga djur, även de orena. (Apg 10:9-22) Kyrkan har traditionellt tolkat detta som en frihet att äta vad
som helst. Men betyder orden att kristna alltid kan käka
skräpmat med frisk aptit? Ja möjligen, rent principiellt. Men
frågan har flera svar och bottnar, och de handlar framför allt
om förvaltarskap. Den första är ansvaret för våra kroppar.
Att stoppa i sig dålig mat är en dålig hushållning
med livets gåva och kroppens hälsa.
Den andra är ansvaret för skapelsen.
Böckerna jag refererar till visar att
mycket av dagens matproduktion är
brutalt kortsiktig och ansvarslös.
Wirzbas teologiska ekologi talar med
en tyngd som är svår att vifta bort.
Kan viljan att vara goda förvaltare
också uttryckas genom att vi betalar
de extra kronor som exempelvis ekologiska varor kostar? Dessutom, våra
matvanor påverkar själva produktionen.
Kundernas val fungerar som styrmedel.
Den tredje nivån handlar om rättvisa. Köper
vi de varor som gör att de som arbetar med maten
får rimligare livsvillkor?
Under skrivande av den här texten äter jag en majskolv
från ICA Basic. Förpackningen försäkrar att produkten
uppfyller krav på matsäkerhet, kvalitet, miljö och socialt
ansvar. Kolvarna kommer från Ungern, och jag undrar ny
fiket vad som hänt på vägen från ”jord till bord”, för de
smakar inte alls majs. De smakar överhuvudtaget ingenting!
På förpackningen står det att man skall höra av sig om man
har synpunkter. Jag skall slå en signal när artikeln är klar.

Varje
tugga visar att
vi är beroende av
andra för vår
överlevnad

Vardag och val
Böckerna som omtalats i min text är mer än tankeställare,
de väcker vånda och frågor. Varifrån kommer maten på våra
tallrikar? Hur har produktionen gått till? För alla osäkra
och lätt förvirrade finns det ganska många goda råd. För att
ta några exempel: I boken Matens pris ägnas ett helt kapitel
åt hur man kan resonera och välja i vardagen, när man väl
är i butiken. Mats-Eric Nilsson är engagerad på nätsajten
Äkta vara som innehåller mycket information om mat och
gårdsbutiker. Men han är också chefredaktör för magasinet
Hunger som startats av skaparna till tidskrifterna Filter och
Offside. När detta väl är sagt kan vi samtidigt behöva vaka
över att vi inte drabbas av Ortorexia nervosa, en omtvistad
medicinsk etikett som kan klistras på allt fler svenskar. Den
står för en ”osund fixering vid att äta hälsosamt”.
När det gäller kosten är Nya testamentet oerhört radikalt.
Gamla testamentets matregler avskaffas utan vidare spis.
Jesus säger att det inte är det som kommer in i munnen som

fotnoter
1	Malin Olofsson, Daniel Öhman, Matens Pris, Månpocket, 2011.
2 Jag har inte fått fram hur volymerna på sojaimporten ser ut idag, hur stor del
som kommer från Brasilien. Mina sökningar kan möjligen ha varit för grunda.
Har ändå läst om att arbete med certifiering pågår.
3 Böcker av Mats-Eric Nilsson: Den hemlige kocken: det okända fusket med
maten på din tallrik, 2007. Äkta vara: guiden till oförfalskad mat, (2008).
Döden i grytan: om vår rädsla för riktig mat (medförfattare Henrik Ennart),
(2010). Smakernas återkomst: när maten följer årstiderna, (2011). Saltad nota:
om matfusket - från gatukök till gourmetkrog, (2013). Samtliga utgivna på
Ordfront förlag.
4	Norman Wirzba, Food and Faith – A Theology of Eating, Cambridge University Press, 2011
5 De jag samtalat särskilt länge med är Mats Ekström, Lojsta, Gotland och
Gustav Ahlqvist, Gråbo i Lerums kommun

Lars Johansson
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Grisar, gröt och

tacksamhet

Lisa Fredlund minns
en måltid i Kina, ölkorven på Coop och
en pojke som odlar
sallad. Varför ber vi
inte bordsbön längre
och vad gör nattvarden med oss? Är det
inte dags att sluta äta
i bilen nu?

Vi sitter och äter när två
män går förbi med en gris
hängande på en käpp emellan sig. Ett av barnen i vår grupp från
Sverige ropar rakt ut: ”Pappa, pappa
de äter djur!”
Vi befinner oss i en by långt uppe i
bergen för att hälsa på en liten minoritetsbefolkning som lever av djurskötsel och av köttförsäljning. Det är långt
till det moderna Kinas storstäder och
hetsen mellan affärer och snabbmatställen. Här har livet inte förändrats

särskilt mycket under de senaste hundra åren. Pappan förklarar att så gör vi
också. Vi äter ju också djur till exempel
korv och köttbullar. ”Äter jag djur?”
Pojken ser helt oförstående ut. ”Varför
har ni inte sagt att jag äter djur?”
Konsumismens fiende
De flesta av oss lever numera i städer,
långt från det första produktionsledet.
Vi är långt ifrån den lilla grisen som
blir den lilla ölkorven som jag så
gärna köper över disken på Coop.
Sambandet är inte särskilt påträngande. Vad gör detta med min föreställning om mat? Hur påverkar glappet mellan producent och konsument,
produktion och konsumtion vår förmåga att känna tacksamhet? Är maten, för oss som försöker vara effektiva, bara ett slags bränsle för kroppen,
något vi äter i bilen? Som någon sa till
mig: ”Jag längtar tills man bara kan
ta ett piller!”
Finns det ett mera verklighetsnära
sätt att förhålla sig till mat, präglat av
en större tacksamhet än det som kal�las konsumism? Och hur får vi tag på
en tacksamhet över att vi egentligen
aldrig behövt gå hungriga? Hur kommer vi bort från föreställningen om
mat som något på det hela taget jobbigt? Eller värre, ett hot mot vår självkontroll och kroppsuppfattning?
Tacksamhet är definitivt en av konsumismens största fiender. Den som
är tacksam har inte samma behov av
”något nytt”, ”att byta ut” och ”köpa
nytt”. I tacksamheten ligger en accep
tans i att ”jag inte äger tillvaron”
och inte har en självklar rätt till allt.
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Att själva livet är och förblir en gåva.
Långt från till risfälten som odlar det
goda riset och kaffeplantagerna som
levererar det himmelskt goda kaffet,
är det också lätt att glömma att välfärden inte är en odiskutabel rättighet
för det köpstarka Västerlandet.
En äldre kristen kvinna sa, apropå
alla kokböcker som numera ges ut i
Sverige: ”Man kan aldrig ha som
intresse att äta något som många
andra i världen inte har råd med!”
Tänkvärda ord.
En annan av mina äldre vänner,
Hugo, och jag bakade mycket tillsammans till kyrkans kafé. Själv slängde
jag alla möjliga saker som blivit över
och som låg i vägen. Hugo sparade.
Smörpaket, gummisnoddar, ursköljda
påsar, små paket med en smula kanel.
Ibland skämtade vi om att det märktes
vem av oss som är födda före och efter
andra världskriget. En äldre generation har egen erfarenhet av knapphet. Kanske är det därför man länge
höll kvar vanan att tacka Gud för maten, åtminstone den del av befolkningen som växte upp i spåren av gamla
fromhetsmönster.
En morgon såg jag hur Hugo satt
i kaféet och grät, överrumplad av en
stor tacksamhet: ”Jag är så tacksam”,
sa han, ”jag är så tacksam varje morgon så att jag nästan gråter. Jag har
gröt att äta, gröt och lingonsylt. Och
när jag äter det blir jag så tacksam att
jag gråter.”
Livet som gåva
Det finns inte så många som Hugo
kvar och det är alltför få som tackar

Gud för maten numera. Till och med
de allra hängivnaste frikyrkomänni
skor verkar försumma att tacka Gud
för maten. En vana som ändå säger
en hel del om hur vi ser på världen.
Bordsbönen är ett sätt att påminna
sig: Jag äger inte världen! Livsmedlen, ja själva livet, är en gåva. I själva
verket är frånvaron av denna enkla
vardagspraktik en påminnelse om att
den inre sekulariseringen drabbat oss
mycket hårdare än vi tror. Ett bevis på
att Gud reducerats till ”en åsikt”, någonting som inte påverkar vår livsstil
i särskilt stor utsträckning.
Det är hög tid att vinna tillbaka
kristna praktiker som gästfrihet, samvaron i den tillitsfulla gemenskapen
och tackbönen för att hela kroppen
helt och fullt skall kunna förstå tron.
Att visa Skaparen den respekt som
förvaltarskapet är tänkt att innebära. Att leva som Kristuslikar i den här
världen genom att tacksamt ta vara på
varandra och de gåvor Gud ger oss för
varje dag. Tackbönen skapar besinning i en värld där det bara är alltför
lätt att ta till sig samtidens myter om
effektivitet.
Maten behöver inte vara bra bara
för att den är billig och snabbt lättillgänglig. Effektivitet och snabba lösningar ger knappast en särskilt långvarig mättnad varken för kropp eller
själ. Det gör inte heller ett sätt att
handskas med maten som handlar om
att forma den perfekta kroppen. Det
kan göra människan till sin egen gud
– utlämnad till sin egen självfördömelse när det ”goda livet” misslyckas
och slår över i rastlös konsumtion. I
vår vilsenhet konsumerar vi mer mat,
fler människor, nya upplevelser, mera
träning och annat som ändå inte kan
mätta vår djupare hunger.
Vid ett av Jesu massmöten sker ett
brödunder. Evangelisten berättar hur
tusentals människor blir mättade, inte
endast från fysisk hunger, utan också
på ett djupare sätt. Jesus säger ”jag är
livets bröd” till en judisk samtid som

Bordsbönen är ett sätt att påminna sig:
Jag äger inte världen!
visste hur Gud gett deras förfäder i
öknen manna att äta som bröd. Han
ville ge dem något mer och förklarar
sig vara brödet som kommit ner från
Gud – den som vill få del av det eviga
livet måste ta del av honom. När vi
firar Herrens måltid, nattvarden, är
detta en ständig påminnelse, inte bara
om vår djupaste hunger utan också
om den eviga mättnad som har sin
grund i Kristus. I nattvarden deltar
vi i en revolution, en praktik som förvandlar oss och gör våra liv till något
mer än mitt eget liv. I nattvarden nyskapas vi och förs tillbaka till den skapelse vi kommer ifrån. Med vår kropp
upplever vi tillhörigheten till Gud och
hans sätt att vara i världen.
Tid, omsorg och arbete
Redan att känna till under vilka förhållanden vår mat produceras, ökar
vårt tålamod och gör oss mera ödmjuka och respektfulla. Det ger oss
en starkare motivation att inte alltid välja det snabbaste och billigaste
i matväg. Att framställa mat kräver
tid, omsorg och arbete. En egen erfarenhet av detta, aldrig så liten, kan

Lisa Fredlund
Pastor i Östermalmskyrkan Kristianstad
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hjälpa oss att förstå förutsättningarna. Att odla, handla och laga maten
väl är ett sätt att respektera skapelsen
och att uttrycka vår samhörighet med
Gud som gör allt detta möjligt. Även
om det bara handlar om en låda sallad
på balkongen. Vi kanske inte kan bli
självförsörjande, men vi kan lära oss
en större samhörighet med våra gemensamma livsvillkor. Jag hörde om
ett barn som odlat sallad tillsammans
med sin pappa. Varje gång en kompis
kom hem på besök ville han först av
allt bjuda på salladen som han tyckte
var något alldeles extra.
Ett annat sätt att uttrycka vår samhörighet med Gud och hans skapelse
är att fortsätta praktisera ”gästfrihet” genom att bjuda hem och bjuda
in. Hemmet och måltiden blir en plats
för gemenskap där vi tillsammans kan
praktisera närvaro, gemenskap och
tacksamhet, där vi hämtar kraft för
våra uppgifter i en värld som Han har
skapat.
Och så får vi helt enkelt sluta äta i
bilen. OK?

Om Guds rikes bordsskick

gästfrihet
bortom
toleransen
I rädslans kultur finns behov av
urskillningslös generositet. Bengt
Rasmusson berättar om en gränslös gästfrihet, en ”främlingskärlek”
som går längre än toleransen.
När man läser evangelierna – och i synnerhet
Lukasevangeliet – slås man ganska snabbt av hur
viktiga måltiderna är i Jesu liv och verksamhet.
Det är som om Jesus hela tiden antingen är på väg till en
måltid, firar en måltid eller kommer från en måltid.1 Och
gör han inte det så fyller han sina liknelser och tal med matoch måltidsreferenser. Jag hörde för ett tag sedan någon
som lite drastiskt, men ganska träffsäkert, uttryckte det
hela så här: ”Allt Jesus gjorde, det gjorde han med mat i
munnen.”
För att ta ett antal exempel från Lukasevangeliet: I Lukas
5 äter Jesus med tullindrivare och syndare i tullindrivaren
Levis hus, något som han får stark kritik för. I Lukas 7

smörjer en kvinna Jesu fötter i samband med en måltid hos
fariséen Simon. I Lukas 9 förser Jesus ”fem tusen män” med
mat. I Lukas 10 äter Jesus hemma hos Marta och Maria. I
Lukas 11 kritiserar Jesus fariséerna och de laglärda under
en måltid. I Lukas 14 möter vi Jesus vid en måltid där han
manar människor att bjuda hem de fattiga på måltidsfest
snarare än sina vänner. I Lukas 19 bjuder Jesus in sig själv
på måltid hos tullindrivaren Sackaios. I Lukas 22 äter han
påskmåltiden med sina lärjungar. I Lukas 24 äter den uppståndne Jesus med två lärjungar i Emmaus och senare tillsammans med sina lärjungar i Jerusalem.
Insprängt mellan dessa måltider finner vi i Lukas 14 liknelsen om ”måltiden i Guds rike”. I Lukas 15 har vi liknelsen om den förlorade sonen som avslutas med en måltidsfest. I Lukas 16 berättar Jesus liknelsen om den rike mannen
som festade varje dag, medan tiggaren Lasaros fick nöja sig
med det som föll från den rike mannens bord. I Lukas 22
lovar han lärjungarna att de ska få äta med honom i Guds
rike. Tidigare, i Lukas 7:34, säger Jesus om sig själv: ”Människosonen har kommit, och han både äter och dricker…”
– jämför detta med Lukas 19:10 där han säger: ”Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och
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rädda det”. Kanske det finns ett samband mellan att Jesus
”äter och dricker” och hans erbjudande om räddning?
Jesu extravaganta bordsskick
Det intressanta här är inte endast att så mycket i Jesu liv
kretsar kring måltider, utan varför och hur Jesus firar dessa
måltider. Det som förefaller besvära vänner och störa fiender allra mest är den urskillningslösa generositet som präglar måltiderna: de spränger de där gränserna som etnicitet,
religion, kön, ekonomi och politik så ofta skapar mellan
människor. Man uppfattar det som ett respektlöst sätt att
bryta med accepterade konventioner och förringa hävdvunna traditioner. Ja, somliga menade till och med att han
trampade det heliga i smutsen.
För Jesus har hans generösa måltider inget att göra med
någon slags egensinnig trotsighet eller ett försök att gå sin
egen väg. I stället gestaltar de hans förkunnelse, de är en
självklar del av hans budskap. Hans ”extravaganta” måltider går liksom hand i hand med hans budskap om Guds
”extravaganta” rike, ett rike fyllt av den nåd som inte välkomnar människor på basis av värdighet, duglighet eller
förmåga. I och runt dessa måltider, liksom i alla hans olika

möten med människor, ger Jesus gång på gång främlingen
och de utsatta en plats, oavsett om det är barn, kvinnor,
tullindrivare, syndare, sjuka, orena eller fienden. Här skapas osannolika vänskaper. Det formas oväntade gemenskaper. Och så tar Guds rike, Guds framtid, en ny värld, påtaglig form.
Men vad bottnar då denna generositet i? Vad är denna
extravagans ett uttryck för? Eller för att ställa frågan annor
lunda: vad är det som sätter prägeln på det ”bordsskick” som
Jesus praktiserar? Det ord som bäst fångar in vad det handlar om är ordet ”gästfrihet”. Det bakomliggande grekiska
ordet i Nya testamentet är ofta variationer av det grekiska
ordet philoxenia, som ordgrant betyder ”främlingskärlek”.2
I grunden handlar denna gästfrihet om att välkomna en annan människa in i sitt liv och sin gemenskap. Det handlar
om att ge tid och att skapa rum för ”den andra”, för främlingen. Jesu generositet eller ”extravagans” handlar om en
främlingskärlek som väljer omfamning i stället för uteslutning, kärlek framför rädsla, tillit framför misstänksamhet
och till och med risk framför säkerhet.
Jesus praktiserar inte denna främlingskärlek eller gästfrihet på grund av någon allmän sympati, utan därför att
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det är sådan som Gud är. Gud är till sitt väsen som Fadern,
Sonen och Anden en gästfri vänskap. En gudomlig vänskap
som hela tiden gör världen större genom att välkomna främlingen, dig och mig. Var och en av oss lever i och av denna
Guds gästfrihet. Det är alltså just denna gudomliga gästfrihet som lyser fram i Jesu många måltider och möten med
människor.
För att lite bättre förstå vad denna gästfrihet handlar
om, kan det vara intressant att ställa den mot det sekulära
alternativ som hyllas i vår tid, nämligen toleransen. Tolerans kanske låter som en viktig motkraft i en rädslans kultur. Men problemet är, menar jag, att den ger alldeles för
lite. Tre dimensioner hos den gästfrihet eller främlingskärlek som vi möter hos Jesus, och som den kristna kyrkan åtminstone ibland har försökt ta efter, är särskilt intressanta
att lyfta fram och ställa mot toleransen: beroende, decentrering och överflöd.
Gästfrihet som beroende
Den kristna gästfriheten bygger på att beroende är grundläggande i det kristna livet (liksom i allt mänskligt liv över
huvud taget). Ingen klarar sig själv, vilket inte är en brist
utan en begåvning. Beroendet tar sin början i beroendet av
Gud. Men i detta beroende av Gud ryms även beroendet av
varandra och av främlingen. Det är i och genom ”den andra” som Guds nåd förmedlas. Det är i främlingen som man
möter Kristus, det är hos honom eller henne som befrielsen
räcks som en gåva. Detta innebär att i kristen gästfrihet är
det aldrig entydigt vem som är värd och vem som är gäst.
Gästfrihet som beroende står i skarp kontrast till toleransen som ofta hyllar människans autonomi eller oberoende som det högsta goda. Men att lyfta fram mänsklig autonomi garanterar på intet sätt att främlingen respekteras, än
mindre att han eller hon ses som en gåva. Tvärtom kan den,
som Luke Bretherton har visat i sin forskning kring gästfrihet och tolerans, i många fall leda till att man försummar

och förtrycker dem som inte är eller kan vara självständiga,
exempelvis det ofödda barnet, den papperslösa flyktingen
och den dödssjuka människan.3
Så medan toleransen säger att du och jag är fria och oberoende individer som måste respektera varandras gränser
och inte lägga oss i varandras liv, säger den kristna gästfriheten att jag är beroende av dig och jag är beredd att låta
mitt liv berikas och utmanas av ditt.
Gästfrihet som decentrering
En annan dimension av den kristna gästfriheten är vad Thomas Ogletree kallar ”decentreringen av perspektiv” i mötet
med ”den andra”.4 Att välkomna främlingen innebär att
lämna det hemtama och säkra. Det innebär att utsätta sig
för överraskningar och vara beredd på förändringar. Främlingen har berättelser att berätta som är nya och okända för
oss, berättelser som både kan utmana och berika genom att
rikta vår blick åt oväntade håll. Därigenom gör gästfriheten ens ”värld” större och annorlunda. Den ifrågasätter alla
försök att själv behålla kontrollen och förbli ”sanningens”
odiskutabla referenspunkt. En sådan gästfrihet är många
gånger en källa till glädje och nya vänskaper. Men den vilsenhet och den sorgeprocess det ibland kan innebära för
både värd och gäst att lämna det välbekanta ska inte underskattas om gästfrihetens gåva ska kunna tas emot.
Ibland kritiseras gästfriheten för att ha en inneboende
nedlåtande attityd. Men så behöver inte alls vara fallet.
Tvärtom är gästfriheten som decentrering ett sätt att motsätta sig nedlåtande relationer mellan främlingar, eftersom
den kräver att, som Bretherton skriver, ”värdar blir decentrerade och låter sin förståelse av sig själva förvandlas för att
både kunna skapa rum för och möta den andra”.5 Någon
sådan process kräver inte toleransen. Den kräver inga steg åt
sidan, inga förändringar i sin självförståelse. Dessutom härbärgerar inte gästfriheten, likt toleransen, någon idé om att
det finns någon neutral plats där alla kan mötas som jämli-

fotnoter
1	Robert J Karris, Eating Your Way through Luke’s Gospel (Collegeville, MN:
Liturgical Press, 2006), 14.
2 Se t ex Rom 12:13; Heb 13:2; 1 Pet 4:9; 1 Tim 3:2; Tit 1:8. Se även Luk 14:12 ff; Matt
25:34-40; 3 Mos 19:33-34.
3 Se Luke Bretherton, Hospitality as Holiness: Christian Witness Amid Moral
Diversity (Aldershot, England; Burlington, VT: Ashgate Publishing, 2006), 125, 149.
4 Se Thomas W Ogletree, Hospitality to the Stranger: Dimensions of Moral
Understanding (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2003), 42,
45, 48, 55, 58. Ogletree är här påverkad av Emmanuel Levinas tänkande.
5	Luke Bretherton, ”Hospitality, Not Tolerance: Civil Society and Inter-Faith
Relations”, Religion & Ethics: Content from Across the ABC, 24 november 2011,
http://www.abc.net.au/religion/articles/2011/11/24/3087748.htm.
6 Samuel Wells, God’s Companions: Reimagining Christian Ethics (Oxford:
Blackwell, 2006), 108.
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kar, vilket dels döljer det faktum att alla ”platser” redan är
fyllda av en eller annan tradition och dels i praktiken ofta
bara blir den starkares förtryck av den svagare.
Bortom toleransen kan kyrkan (även om hon många

Gästfrihet som beroende
står i skarp kontrast till
toleransen som ofta hyllar
människans oberoende
som det högsta goda
gånger glömmer det) i gästfriheten våga möta den andra
som en annan i tillförsikten att det annorlunda inte behöver
vara ett hot utan är en möjlighet. Den har lärt sig det i mötet
med den Gud som är ”den Annorlunda” och i mötet med
den Kristus som kommer till henne i främlingens gestalt.
Det är i denna decentrering som det blir möjligt att konstruktivt utmana ”den andra” och själv bli utmanad utan
att kontroll och gränsdragning eller kompromiss och anpassning behöver bli resultatet. Därmed skapas möjligheter
för konstruktivt handlande på ett sätt som toleransen sällan
förmår. Eftersom ett ifrågasättande av andras uppfattningar per definition är intolerant, blir tystnad och inaktivitet
lätt följden.
Så medan toleransen menar att det finns en neutral plats
där alla kan mötas som jämlikar, men där de starkare på
något ”egendomligt” sätt alltid verkar vara mer jämlika än
andra, vågar gästfriheten möta den andra, som inte är som
jag, i tillförsikten att det annorlunda mycket väl kan förmedla Guds närvaro.
Gästfrihet som överflöd
För det tredje förutsätter den kristna gästfriheten överflödet. Den bygger på att man ger generöst av sig själv därför
att man först har fått ta emot gästfrihetens generösa gåva
från Gud och andra. Till skillnad från toleransen som utgår
från konflikten och knappheten som det grundläggande i
tillvaron, utgår gästfriheten från freden och överflödet som
det grundläggande. Främlingen – även om främlingen är
fienden – är en gåva, inte en börda.
Om denna dimension av den kristna gästfriheten skriver Samuel Wells följande: ”Främlingen är inte bäraren av
knappheten och bristen, utan överflödets sakrament – inte
den som tär på resurserna, utan den som bringar gåvor.”
Och han fortsätter: ”Toleransen utgår ifrån att det finns
realistiska gränser för vad vi kan acceptera och att all olikhet måste hållas i schack så att den inte tar över den andre.

Gästfrihet utgår ifrån att generositet leder till påfyllnad från
oväntade håll: det finns ingen oro över förminskade resurser
eller att den rena läran ska besudlas.”6
Så medan toleransen tar sin utgångspunkt i bristen och
ser främlingen som en börda som får accepteras inom rimliga gränser, tar gästfriheten sin utgångspunkt i överflödet
och ser främlingen som en gåva att välkomna.
Rädsla, identitet och gästfrihet
Hur genomsyrar Jesu ”bordsskick” våra måltider? Hur ges
taltas Guds rikes ”bordsskick” i våra liv som kristna och
som kyrkor? Vem bjuder vi? Vad bjuder vi på? Hur välkomnar vi?
I västerlandet lever vi idag i en slags rädslans kultur, som
inte minst präglas av rädslan för främlingen. I en sådan kultur tenderar misstänksamhet, uteslutning och riskminimering, snarare än tilltro, omfamning och hoppfullhet att vara
det eftersträvansvärda. Jag tror att det behövs ”starka” gemenskaper (kyrkor, organisationer, samhällen) för att stävja den rädsla som bygger murar. Men det finns en baksida: i
sin strävan att bevara och stärka en vi-känsla, i sin strävan
att vara ”som en enda stor familj”, riskerar ”starka” gemenskaper hela tiden att falla för frestelsen att söka sin identitet
i homogenitet, likhet och slutenhet.
Att göra Guds rikes ”bordsskick” till vårt – med gästfriheten eller främlingskärleken i centrum – innebär inte att
göra avkall på identitet och i stället hylla någon slags konturlöshet, oavsett om det senare kallas ”tolerans”, ”öppenhet”, ”folkkyrka”, ”sökarvänlighet” eller något annat. För
då finns det snart inget att bjuda in till. Som kristna kyrkor
ska vi ha en tydlig identitet, men den identiteten står att finna i gästfriheten. Därmed finns det ingen motsatsställning
mellan gästfrihet och mission, utan gästfrihet är hur kyrkan
är mission, en sårbar mission som både ger och tar emot.
Som kristna och som kyrkor bör vi kanske lyssna till
evangeliet som ställer en romersk officers tro mot en grupp
lärjungars otro, och en hednisk kvinna som i Jesus anar
Messias mot de manliga religiösa ledarna som endast kan se
ett hot. Vi bör kanske snegla på den tidiga kyrkan när den
tog risken att välkomna hedningar in i sin gemenskap, ett
välkomnande som innebar en radikal omprövning av deras
identitet som kyrka. Gästfriheten kallar även kyrkan idag
– utan något romantiskt skimmer – till en tydlig identitet
som vi hela tiden upptäcker, som vi hela tiden tar emot som
en gåva från Kristus, även när vi möter honom i främlingens
gestalt.

Bengt Rasmusson
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Mellanmål och fest

I centrum för kyrkans
tillbedjan finns en måltid. Vad säger detta
om Gud? Och vad
säger detta om Guds
syn på kyrkan? Frågar
Eleonore Gustafsson
”Kristi kropp för dig utgiven” – en bit bröd läggs i
min hand. Varför då? Jesu
död omsluts i evangelierna av måltider. Efter sin uppståndelse äter han
med lärjungarna och timmarna innan
han grips firar han påskmåltid tillsammans med dem. Påskmåltiden var
Guds sätt att hjälpa sitt folk att minnas befrielsen ur Egyptens slaveri.
Måltiden skulle påminna Israel om
det ojästa brödet och blodet på dörrposten. Blodet från det slaktade lam-

met som beskyddade dem från dödsängeln som Gud sänt till Egypten för
att kunna befria folket ur Faraos
grepp och brödet som inte hann jäsa
när Farao befallde dem att lämna landet. Påskmåltiden skulle levandegöra
historien, göra minnet av befrielsen levande för nya generationer. Jesus omdefinierar denna påskmåltid till att
handla om sig själv. Ett nytt förbund
instiftas. Ett nytt folk skapas. Och så
dör han. Tre dagar senare möter lärjungarna några kvinnor som hälsar
dem att Jesus har uppstått och att han
stämt möte med dem i Galileen. Och
lärjungarna reser dit. De väntar. Och
när man väntar blir man hungrig. Och
de har inte sått några åkrar och har
därför ingen skörd att skörda. Därför
går de ut och fiskar. Men de fick ingen
fisk. Näten är utan fångst. Då ser de
en man på stranden som säger ”kasta
ut näten på andra sidan båten istället”. De följer hans uppmaning och nu
brister nästan näten av all fisk. Och de
förstår. Nu är han är. När de når
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stranden står Jesus där. Han har gjort
upp en eld. På glödhögen ligger fisk
och bröd. Gud har lagat frukost. Bakat bröd. Stekt fisk. Och han säger
”kom och ät”. Så har Gud sagt ända
sedan människan skapades. Kom och
ät! Han odlade en fruktträdgård så att
människan skulle slippa gå hungrig.
Ja, mer än så. Han skapade människan
för att hon skulle få njuta av skapelsen.
Kom och ät! Men människan ville
odla sin egen åker, sin egen trädgård,
hon ville bli sin egen gud. Och det blev
hungersnöd, människan förmådde inte
försörja sig själv. Det blev ett slit och
ett lidande. Men nu står Gud där igen
och säger ”kom och ät!”. Vi tror på en
Gud som lagar frukost. Och den enda
gudstjänstinstruktion som Jesus ger
sina lärjungar är att de skall bryta
bröd och dricka vin. I centrum för vår
tillbedjan finns en måltid.
Vad säger detta om Gud? Och vad
säger detta om Guds syn på kyrkan?
I den samling som kallas för De

apostoliska fäderna finns de första
kristna utombibliska texterna. Den tidigaste av texterna kallas för De tolv
apostlarnas lära eller Didaché. Där
finner vi kyrkans tidigaste nattvardsbön. I bönen efter måltiden heter det:
”Du, allsmäktige Härskare, har
skapat allt för ditt namns skull, du har
givit mat och dryck åt människorna
att njuta, att vi må tacka dig.” (10:3)
Maten och drycken har Gud skapat
för att vi skall få njuta och för att vi
genom njutningen skall bli tillbedjande människor. Är nattvarden en njutningsfylld måltid?
I Ryttargårdskyrkan, som jag tillhör, är barnen välkomna att delta i
nattvardsfirandet. Ett av dessa barn
sa till sina föräldrar efter en av våra
gudstjänster ”hit måste vi gå igen, för
de har så gott bröd”. Barnen är nog de
enda som gillar vårt bröd, eftersom
det inte smakar någonting. Vi använder glutenfria oblater, ett bröd som
inte ens har något ”bäst före-datum”
eftersom det inte innehåller något som
kan bli gammalt. Brödet är torrt och
smaklöst. Lockar nattvarden till njutning? Och bör den göra det?
I Sverige är vi vana vid ödesmättade nattvardsfiranden. Måltiden hör
samman med svarta kostymer, raka
led, allvarsamma böner och gråtmilda ögon. Motivet till allt detta allvar
är uppmaningen att fira måltiden till
minne av Jesu död. Men är detta ett
motiv som stöds av Bibeln? När Jesus instiftade måltiden sa han ”gör
detta till minne av mig” – han vill att
vi skall minnas hela hans liv. Vi skall
minnas födelsen i Betlehem, barndomen i Nasaret, dopet i Jordan, frestelsen i öken, vinundret, stormen som
stillades, brödundret, alla sjuka som
fick hälsan åter, och all undervisning. Ja vi skall också minnas hans

död, hans begravning, men också
hans uppståndelse, himmelsfärd och
återkomst. För de första lärjungarna blev säkerligen nattvarden också
en åminnelse av alla de gånger de ätit
tillsammans med Jesus. Måltiderna
runt festbordet men också de dagar
då de endast hade tillgång till axen
vid vägkanten. De mindes en ätande
och skrattande Gud. Men också en
Gud som delat sin sorg och oro, som
vid stunden i Getsemane. De mindes en Gud som stigit rakt ned i det
mänskliga livet. Minns vi detta när
vi firar nattvard? I vår församling firar vi nattvard en gång i månaden. Då
tar vi en paus från våra predikoserier
av typen ”bön och bibelläsning” eller ”Gud och pengarna” för att istället fokusera på en händelse ur Jesu liv.
Vi har skapat ett eget kyrkoår där vi
en gång i månaden minns en episod ur
Jesu liv. Vi vill levandegöra minnet av
vem Jesus var och är. När vi läser om
nattvardsfirandet i den första församlingen i Apostlagärningarna ser vi att
de ”höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje” (Apg 2:46) – detta vill vi eftersträva i Ryttargårdskyrkan. Men det går dåligt. Vi är vana
vid att förknippa nattvarden med sorg
och allvar. Att låta barnen vara med
har blivit ett sätt att bryta med allvaret. Men inte med heligheten. Nattvarden är en helig måltid. Också detta
är en anledning till varför vi bjudit in
barnen. De behöver lära sig att umgås
med det heliga i tidig ålder. Barnmöten måste inte vara tramsiga.
En av våra barnledare, som också
är en av våra nattvardsledare, berättade för mig att när hon skulle lära
barnen berättelsen om när Jesus lagade frukost till lärjungarna (berättelsen som jag refererade till i början av
artikeln och som du finner i Joh 20) så
hade hon bett dem berätta berättelsen
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Glutenfritt
nattvardsbröd
från
retreatgården
Wettershus
Ca 12 små tunnbröd
1,25 dl vatten
25 ml olja
4,5 dl glutenfri mjölmix
1 stor kokt potatis
0,5 tsk salt
1,5 tsk brödkrydda
1,5 msk sirap (ej brödsirap
som innehåller gluten)
Blanda och låt sedan degen
vila i 30-40 min
Kavla ut tunna brödkakor,
gärna ett sista tag med en
kurskavel. Gör ett korsmönster i varje kaka om så önskas.
Grädda i stekpanna.

”Kom och ät”.
Så har Gud
sagt ända sedan människan
skapades.

Vi har en Gud som tar sig tid att baka bröd och grilla fisk
för varandra. Ett av barnen gjorde en
parafras och sa ”och sedan sa Jesus,
’kom nu blir det mellis’”. Barnet hade
rätt, nattvarden är ett mellanmål.
Nattvarden är en försmak av himlen,
ett mellanmål på vägen mot det nya
Jerusalem.
När Elia (1 Kung 19) efter konfrontationen med profeterna som tillbad
Baal, går ut i öknen för att dö möts
han av en ängel som försöker ge honom livsviljan åter. Elia tror att det
inte längre finns någon kvar som vill
vara trogen Herren, att han är ensam
kvar bland dem som tillber Israels
Gud. Därför går han ut i öknen med
syftet att ta sitt eget liv. När han inte
orkar gå mer lägger han sig under en
buske för att invänta svältdöden. Då
väcks han av en ängel som säger ”stig
upp och ät!”. Ängeln har med sig en
brödkaka och en kanna vatten. Elia
dricker av drycken och äter av brödet,
sedan somnar han igen. Efter en stund
väcker ängeln honom åter till liv med
orden ”stig upp och ät, annars orkar
du inte hela vägen”. Elia äter återigen
av vad som bjuds honom och sedan
står det att måltiden gav honom kraft
att gå i fyrtio dagar och fyrtio nätter, ända till Guds berg Horeb. Där
får han veta att han inte är ensam. Att
sjutusen män finns kvar i Israel som
inte böjt knä för Baal. Och Elia får
livsmodet åter.
Nattvarden hjälper oss att orka
och påminner oss om att vi inte är ensamma. När Paulus instruerar församlingen i Korinth om hur nattvarden bör firas skriver han att vi genom
måltiden förkunnar Herrens död till
dess han kommer. (1 Kor 11:25) Nattvarden pekar inte bara bakåt, mot
minnet av vad Jesus redan har gjort,
nattvarden pekar också framåt, mot
vad Jesus kommer att göra. När Jesus

instiftade nattvarden sa han ”nu kommer jag inte att dricka av det som
vinstocken ger förrän den dag då jag
dricker det nya vinet med er i min faders rike”. Och mycket riktigt, trots
alla måltider som Jesus deltar i efter
sin uppståndelse dricker han inget vin.
Han äter bröd och fisk, men dricker
inget vin. Vinet är glädjens dryck, och
denna dryck fastar Jesus från. I psalm
104:13-14 i Psaltaren står det:
”Du låter gräs växa för boskapen
och örter till människans tjänst. Så
frambringas föda ur jorden och vin,
som gör människan glad, olja, som
ger hennes ansikte glans,
och bröd, som ger henne styrka.”
Bibelns författare tackar Gud
för berusningens glädje. Hur märkligt
det än kan låta för en nykterist. Vinet är festens dryck. Denna dryck fastar Jesus från i väntan på att vi skall
få vara där han är, i Faderns närhet.
Men oss har han befallt att dricka
vin, att festa. Likt ängeln som väckte Elia ur hans sömn säger Jesus ”stig
upp och ät, annars orkar du inte hela
vägen”. Vi behöver få festa redan nu
för att orka hela vägen, fram till det
nya Jerusalem. Jesus fastar från njutningen men oss låter han festa. För att
vi skall orka. Och precis som Elia påminner han oss om att vi inte är ensamma. Vi påminns om att vi är del
av en kropp med många lemmar, en
kropp där vi bär varandra i förbön
och omsorg. Om inte detta finns är

det ingen riktig nattvard. Just detta
är kärnan i Paulus kritik av Korinths
nattvardsfirande. De tar inte hand om
varandra, de värnar inte om församlingskroppen, därför är deras nattvard heller ingen riktig nattvard. De
har inte på rätt sätt urskiljt vad för
slags kropp som skapas när nattvarden firas.
Det är kyrkan som lärt mig att laga
mat. Mina föräldrar var inte och är
inte några mästerkockar. De är heller inga dekoratörer. Vi åt billigt för
att kunna spendera pengarna på annat. Men kyrkan har lärt mig vikten
av att låta en måltid få kosta, både tid
och pengar, för att vi skall få njuta så
att vi blir tillbedjande människor. Alla
kyrkor lär inte ut detta. Bara de som
förstått att vi har en Gud som tar sig
tid att baka bröd och grilla fisk. En
Gud som gör sig omaket att tvätta andras fötter så att måltiden skall bli så
angenäm som möjligt. En Gud som
ber sitt folk att minnas honom genom
en måltid. En Gud som ber oss att förkunna hans identitet genom en fest.
En sådan Gud kan inte vara annat än
god. Är verkligen ett smaklöst bröd
utan ”bäst före-datum” det bästa sättet att gestalta detta på? Jag är tveksam. Därför kommer här ett recept
på ett glutenfritt, smakrikt bröd, som
dessutom går att doppa i vin utan att
det faller sönder. Ett bröd som kan
mögla om det inte äts upp. Låt oss
njuta av Herrens godhet!

Eleonore Gustafsson
Pastor, utsänd av Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan i
Linköping för att plantera en församling i stadsdelen Berga.
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Mat och
mötesplatser
Kan odling och gemensamma måltider
skapa gränsöverskridande relationer?
NOD presenterar tre
spännande exempel
från platser som ligger
långt ifrån Stureplan.

Makaroner i Mellösa
Det sägs att kyrkan inte längre
finns mitt i byn. Det gäller inte baptistförsamlingen i Stora Mellösa. Här
har kyrkan genom att servera en en-

Helt vanliga onsdagskvällar ger utrymme för vuxentid
tillsammans med
andra vuxna
kel måltid varje onsdagskväll blivit en
mötesplats. Den mat som serveras ger
inga stjärnor i Guide Michelin, men
skapar ändå en god eftersmak.
Stora Mellösa är ett samhälle

beläget på Närkesslätten. De flesta
som yrkesarbetar pendlar de tjugo
kilometrarna in till Örebro. Den enda
restaurangen där invånarna skulle
kunna träffas är den lokala pizzerian,
men de levererar mest kartonger för
hemmabruk.
Baptistförsamlingen har, tillsammans med fotbollsklubben, länge varit
en viktig samlingsplats för samhällets
barn. Församlingen började fundera
på hur de också kunde vara en mötesplats för vuxna. De bestämde sig för
att bjuda in till enklare kvällsmåltider
på onsdagskvällar strax före scouter
na. Robert och Maria Frosthagen berättar att de hade väntat sig att ett
femtontal personer skulle dyka upp.
Det har stadigt kommit mellan sextio
och sjuttiofem för att äta makaroner
med köttbullar, tacopaj eller liknande
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vardagsmat för familjer. Helt uppenbart fanns ett behov av en plats där
människor kunde träffas.
Behovet var inte stjärnkockarnas
avancerade anrättningar (även om de
naturligtvis också hade varit uppskattade) utan en paus från det livspussel
som livet i en vanlig svensk familj ofta
innebär. Det handlar inte minst om
att måltiden i kyrkan en gång i veckan
både ger möjlighet att samtala om och
få ihop familjelivet på onsdagskvällar. De vuxna sitter kvar länge medan
barnen är på scout. Helt vanliga onsdagskvällar ger utrymme för vuxentid tillsammans med andra vuxna.
En paus runt makaronerna där man
kan mötas för att samtala om högt
och lågt.

Fredrik Wenell

Potatislandet och framtiden
Finnerödja är inte en plats som
andas optimism och framtidstro. Det
var länge sedan namnet på jordgubbsförpackningarna hade någonting med
orten att göra. Skylten som pekar in
mot gatan där vår kyrkolokal ligger
är märkt med Östra industriområdet.
Men Östra industriområdet står till

Vi började vårt inter
religösa grävande i april
stora delar tomt. Detta är inte unikt
för vår plats på jorden, utan något
som märks överallt utanför ”tullarna”. Vi ser en skenande centralisering
och urbanisering samt en kulturell
marginalisering av landsbygden.
Staden förknippas med framgång
och möjligheter, landet med isolering
och förslösade liv.
I vår församling hade vi något av
en föraning, kanske kan vi drista oss

till att kalla den profetisk, att det
homogena Finnerödja var på väg att
förändras. Vi hade därför en dag om
vad det kan innebära att vara kyrka i
ett mångkulturellt samhälle. Någon
vecka senare började asylsökande familjer att flytta in på granngatan.
Särskilt bra kontakt fick jag med en
muslimsk familj från Sri Lanka. Jag
och mannen i familjen blev snart vänner. Han gav ofta uttryck för att väntan på besked från Migrationsverket
var tärande, att det inte fanns något
att göra i Finnerödja som kunde avleda hans tankar från den hotande
framtiden. Så jag inbjöd honom att
tillsammans med mig börja gräva
ett potatisland på Tallstigskyrkans
bakgård. Vi började vårt interreligösa grävande i april med endast spadar och en rejäl hög kompost. Arbetet var stundtals ganska hårt för två
män utan någon större erfarenhet av
miniatyrlantbruk, men det var också
något som gjorde att vår vänskap och
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våra samtal djupnade. Potatislandet
blev något gemensamt, men också något som för min vän symboliserade en
möjlig framtid i Sverige. Potatislandet
har för mig att göra med att återkopplas till marken, till jorden, till det som
Gud gett och berett för oss. Det handlar också om ett sorts tecken på hur
landsbygden kan återfå något av sin
värdighet. Det sker inte genom att avundsjukt snegla på stadens monotoni
utan genom att arbeta med och för det
man har; det som givits oss, jorden och
platsen där vi, asylsökande och infödda, bor. Potatislandet väckte en viss
uppståndelse, flera kom med förslag på
vad som skulle planteras, och vad som
inte borde planteras. När jag skriver de
här raderna har potatisplantor börjat
kämpa sig upp ur jorden och snart ska
jordgubbarna planteras ut. Det finns
en framtid och ett hopp.

Anton Johnson
Pastor i Tallstigskyrkan Finnerödja

Gästfrihet i Jokkmokk
En januarilördag i Jokkmokk.
Jag har kommit hit ganska sent på
fredagskvällen. Som gäst blir jag genast inbjuden till gemensam frukost i
Jokkmokks frikyrkoförsamling på lördagens morgon. Alla som vill är välkomna. Tanken är att vi skall träffas
och lära känna varandra. Men ganska
snart börjar samtalet cirkulera kring
de som sitter och tigger utanför Coop,

Vi blev helt enkelt
tvungna att börja
med andakter
och att det var -30 grader häromdagen. Frågor ställs: vad betyder det här
för oss? Vad kan vi göra? Några timmar senare är romerna med på de
samlingar som hålls i helgen, välkomnade in i värmen, till mat och fika.
Någon i församlingen har tagit särskilt ansvar för deras genomfrusna bil
som inte vill starta. Den har körts på
fuldiesel från Rumänien (dunkar i bagaget), bränsle som inte klarar kylan i
Jokkmokk. När jag skjutsas till flyget
i Luleå på söndagens eftermiddag hinner vi precis köpa ett nytt bränslefilter
till en Opel innan butiken stänger.
Händelserna under helgen säger
en hel del om en församling som inte
är avskärmad från samhället, som
skapat många gränsöverskridande
relationer via sin gästfrihet. Anna-Lena
Andersson berättar att ”gemenskapen kring matborden växt från något
enstaka fika till att numera vara standard.” Den pågår efter varje gudstjänst, vid musikcafè-kvällar då fika
alltid förläggs mitt i programmet, och
även när man nu och då inbjuder till
söndagsmiddagar och tacokvällar.

Sabina Sjöström säger att ”fredagens tacobuffé vid 17.00 är kravlös,
enkel och så billig att alla har råd.”
De som kommer är av blandade åldrar och bakgrund. Liksom söndagsmiddagarna har de blivit tillfällen då
alla i Jokkmokk kan mötas, även de
som i vanliga fall inte går i kyrkan.
Lars-Ture Lindholm påpekar också
att ”en tanke med tacobuffén varit
att göra fredagskvällarna lite smidigare för barnfamiljerna. De får hjälp
att fixa maten och kan sedan koppla
av.” Lars-Ture berättar att man även
ordnar lördagsmiddagar för att de
barnfamiljer som brukar gå till kyrkan skall kunna träffas. De utgör den
största gruppen i församlingen men är
sällan i kyrkan samtidigt. Middagarna blir en möjlighet att mötas.
Tom Rutschman talar om det grekiska begreppet koinonia, som brukar
översättas med ordet gemenskap, men
egentligen står för så mycket mer, som
delaktighet, tjänande. Koinonia är en
bristvara idag, något som människor
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verkligen längtar efter. ”Var, förutom
i kyrkan, finner man miljöer där människor kan mötas över generationsgränser, där folk bryr sig om varandra, och tar sig tid med varandra?”,
frågar Tom. Anna-Lena Andersson
berättar att de bestämde sig för att
inte ha några andakter när man startade med söndagsmiddagarna. De
skulle bara erbjuda mat till självkostnadspris. ”Men det slutade med att
besökarna frågade om vi verkligen
inte skulle säga eller sjunga något. Vi
blev helt enkelt tvungna att börja med
andakter.” Alla möjliga människor
känner sig naturligt hemma i kyrkan,
även de som inte kallar sig kristna.
”Vi behöver inte vara försiktiga med
våra ord. Folk lyssnar och vill ibland
fortsätta samtalen om andakterna, eller andra delar av livet. Det är svårt
att inte bli vänner med dem man gång
på gång fikar tillsammans med”, säger
Anna-Lena.

Lars Johansson

Hur kan den mänskliga hungern
egentligen förstås? Spelar maten
en djupare roll i våra liv? Andreas
Nordlander läser några av vår samtids matfenomen utifrån tanken på
människan som en i grunden hungrande varelse, där hungern alltid är
ett tecken som pekar utöver sig själv.

Hunger
i tv-kockarnas tid
Vad är hunger? Hunger är ett begär som tillfälligt kan stillas men som snart vaknar igen, och
som driver en människa ut ifrån sig själv mot något eller någon annan. Hunger definierar oss från början till
slut – den nyfödda bebisen söker sig genast till sin mammas
bröst för att äta. Den rent fysiska hungern efter mat är primär och grundläggande – människan är det hungriga djuret. Men mathungern är bara den första i en hel serie av
hungertyper som alla relaterar till varandra och som alla
pekar utöver sig själv mot något djupare, något som ligger
på ett existentiellt eller andligt plan. Augustinus formulerar
det väl i inledningen till sina Bekännelser: ”Oroliga är våra
hjärtan tills de vilar i dig”. Men Bruce Springsteen uttrycker
samma sanning i låten ”Everybody’s got a hungry heart”
(albumet The River, 1980).
Det teologiska ramverket
Vår hunger definierar oss långt mycket mer än vad vi tänker
om olika saker. Vi leds inte genom livet primärt av en uppsättning idéer eller principer som vi har tänkt oss fram till.

Vi leds genom livet av något djupare, för att inte säga något
mera kroppsligt förankrat, än vårt intellekt, nämligen av
det som de bibliska texterna talar om som «hjärtat», vad vi
djupast sett bryr oss om. Man skulle rentav kunna säga att
vi blir vad vi älskar, vad vi begär, vad vi hungrar efter. För
det är just det som anger riktningen för våra liv, och som i
grunden formar oss som människor. Visa mig vad du älskar
så ska jag säga dig vem du är!
Men vad ska vi då hungra efter? Hur ska vi älska? Är det
meningen att vi ska älska bara en sak, Gud kanske? Eller
ska vi älska tusen ting på samma sätt? Nej, i själva verket
har och behöver vi som människor vad Augustinus kallade
en kärlekens ordning (ordo amoris). Augustinus, och den
kristna tradition som följer honom här, är ute efter att förstå
våra många begär, våra olika typer av hunger, som delar i
ett och samma sammanhang; allting hänger ihop. Det viktiga är att låta våra olika kärlekar peka mot den yttersta
kärleken, att låta våra olika begär peka mot människans
yttersta begär – att låta hungern bli till ett tecken som visar
en rörelse utöver sig själv.
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vara vad den är och inte går under för att vi gjorde den till
något den inte var. För att vi absolutiserade den.

Människan är det hungriga djuret
Tanken på en kärlekens ordning – en sorts skala av mänskliga begär, där de lägre pekar mot de högre – är ett utmärkt redskap att analysera vår tids matkultur med. Men
först måste kanske en misstanke röjas ur vägen. Är det inte
så att det här sättet att tänka omedelbart reducerar värdet
på de saker som så att säga tycks befinna sig längre ner på
kärleksskalan? Jag tror inte det. Tvärtom, om vi inte låter
hungern peka utöver sig själv utan istället låter de olika
relativa begären ta det absoluta begärets plats, så innebär
det inte alls att vi uppvärderar det relativa begäret; vad
som händer är snarare att vi investerar så mycket förhoppningar i det relativa begäret att det kollapsar under deras
tyngd.
Låt mig ta ett exempel. Vi hungrar efter att bli erkända och uppskattade för de vi är och det vi gör. En sådan
längtan är inte felaktig; det är en djupt mänsklig längtan
som definierar oss. Men om vi gör detta till vår yttersta
angelägenhet, det vi längtar allra mest efter, om vi tror att
detta erkännande ska ge oss den yttersta tillfredställelse
som våra begär pekar mot, då måste vi bli besvikna. Det
mänskliga erkännandet räcker helt enkelt inte till för att
tillfredsställa begäret efter uppskattning i oss som till sin
natur är oändligt. Vi kan aldrig få tillräckligt. Förstå mig
rätt: Vår hunger efter att bli sedda och uppskattade av andra
människor är god och riktig, men den måste förstås som
pekande utöver sig själv mot en ännu djupare existentiell
hunger som andra människors uppskattning till sist inte
förmår fylla. Alltså: det är genom att se den mänskliga
hungerns semiotiska karaktär – detta att den också är ett
tecken som pekar mot något annat – som den mänskliga
hungern i sina olika former också räddas, så att den kan

Mot en matens teologi
Men vad har detta att göra med mat? Den italienske klostergrundaren Enzo Bianchi säger i sin fina bok Gårdagens
bröd, att ”människans aptit är oändlig, för aptiten hör inte
till kroppen utan till själen”. Kanske skulle jag hellre vilja
säga ”aptiten hör inte endast till kroppen utan till själen”.
Men poängen är god. Om vi sätter våra reflektioner om mat
i en teologisk kontext blir vi varse att mat handlar om mycket mer än mat – det handlar om vad och vem vi djupast sett
är, vad vi längtar efter och till sist om Skaparens relation till
sin skapelse.
Vad jag skulle vilja göra är att använda det skisserade
teologiska ramverket om en kärlekens ordning, och tanken
om människan som en i grunden hungrande varelse, för att
tolka en del fenomen som har att göra med mat och hunger
i vår samtid på ett sätt som undviker två fallgropar: Den
ena faran vore att fördöma det extremt stora intresset för
mat i vår kultur som bara ytterligare en last för ett samhälle
som redan lever i materiellt överflöd, en kulinarisk variant
av konsumismen rätt och slätt. Den andra faran vore att helt
okritiskt närma sig matkulturen utan att försöka tolka den
i ljuset av den kristna berättelsen. Det som den augustinska
kärleksteologin låter oss göra är att både uppskatta och kritisera, omfamna men också ta avstånd ifrån. Och framförallt lär den oss att tolka vår hunger såsom pekande utöver
sig själv, så att den mänskliga hungern förstås i hela sitt djup
och ges hela den dignitet som den är värd.
Att ge en kulturteologisk analys av mat är naturligtvis
oerhört svårt eftersom maten griper in i så många kulturella sfärer: historiska, symboliska, religiösa, existentiella.
Ta som exempel bakandet av en limpa bröd – bröd kommer
alltid till oss laddat med flera olika kulturella berättelser:
En handlar om växter, spannmål, och om en kultur som lär
sig odla. En handlar om den invecklade förädlingsprocessen
från hårt vetekorn till mjöl, och sedan från mjöl (tillsammans med jäst och vatten) till bröd. Ytterligare en berättelse
handlar om vad brödet kommer att betyda socialt och personligt: överflöd och svält, trygghet, gemenskap, erfarenheter från barndomen eller tillsammans med vänner. Och till
sist, en annan berättelse handlar om den teologiska betydelse
som brödet får exempelvis genom Jesu ord, ”Jag är livets
bröd”, och sedan firandet av den sista måltiden – ”Detta är
min kropp.” Kort sagt, brödet illustrerar hur oerhört svårt
det är att ge en kulturell analys av mat eftersom det griper in
i så många dimensioner av människans existens.
Tv-kockarnas tid
Så hur ska vi karaktärisera den tid vi lever i – tv-kockarnas
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tid? Klart är att det i vårt samhälle finns ett aldrig tidigare
skådat intresse för mat och matlagning. Hemsidor, bloggar,
kurser, kokböcker. Och svenskar köper mest kokböcker i
världen räknat per capita. Tydligen köper vi kokböcker för
ungefär 300 miljoner kronor om året. Vi tycks ha en osläcklig aptit inte bara för mat, utan för kunskap om mat och
matlagning. Man kunde tro att vi är en nation av kulinariska experter.
Samtidigt finns paradoxalt nog en aldrig tidigare skådad
oro och osäkerhet kring mat: Hälsan, dieterna, miljön och
ekologin, djuren, industrialiseringen av matproduktionen
för att nämna något av det som oroar oss. Vi tycks stundtals
leva i en sorts kollektiv kulinarisk neuros. Nu om någonsin
finns det ett behov av reflektion – teologisk reflektion – kring
mat och hunger, behov av urskiljning. Vad handlar det här
om? Hur ska vi förhålla oss till att äta? Låt mig därför göra
några tolkande nedslag bland de samtida matfenomenen.
Längtan efter gemenskap
Jag vill påstå att vår tids matintresse på ett fundamentalt
plan uttrycker en hunger efter gemenskap, och måltiden är
det paradigmatiska uttrycket för detta. Ingenting uttrycker
människors gemenskap och samhörighet med varandra som
att äta tillsammans, att dela en måltid. Och tvärtom: Att
vägra dela en måltid uttrycker ett radikalt avståndstagande.
Lasse Hallströms film Chocolat (2000) kan illustrera
detta: På ytan handlar filmen om kampen mellan den livsbejakande ägarinnan till den nyöppnade chokladbutiken
(Juliette Binoche) och den stela och konservativa byn och
dess ledning. På ett djupare plan handlar det emellertid
inte om choklad, utan om människors brist på verklig gemenskap och vägen till närmare mänskliga relationer, som
går via chokladen. Tydligast blir detta i stadens borgmästare, Comte Paul de Reynaud (mästerligt spelad av Alfred
Molina), som med alla medel motarbetar det som håller
på att hända i byn. Men det visar sig att under den hårda
och strikt religiösa ytan döljer det sig en djupt ensam människa, vars fru lämnat honom, och som jobbar hårt för att
hålla uppe en fasad. Comte de Reynaud håller strikt på
fastan. Men problemet är inte hans fasta, utan att fastan hos
honom frikopplats från festen. Fastan utan festen leder till
en sorts själslig död, på samma sätt som festen utan fastan
undergräver sig själv. När till sist greven kollapsar under
tyngden av sin egen höga moral och kastar sig över chokladen i butiken med lika delar raseri och längtan blir det
inte bara hans fall, utan paradoxalt nog han återupprättelse, rentav hans frälsning. En frälsning som signifikant nog
innehåller att han nu kan börja närma sig andra människor
fritt och öppet. Han kan bli en del av en gemenskap igen.
Symboliskt pekar festen – i det här fallet chokladen – utöver
sig själv, nämligen mot en sann mänsklig gemenskap. När vi

hungrar efter mat hungrar vi också efter det som den delade
måltiden inbegriper – gemenskap.
The circle of life
Så det handlar aldrig bara om vår fysiska hunger. Men inte
heller, vill jag hävda, handlar det uteslutande om vår längtan efter gemenskap med andra människor. Människans
hunger har förvisso en fysiologisk och en kulinarisk och en
social dimension, men har den inte också en ekologisk dimension? Något som pekar mot en ännu vidare samhörighet med allt levande, ja rentav med allt som är till?
Den tyske 1800-talsfilosofen Ludwig Feuerbachs uttryck
”Människan är vad hon äter” har ofta blivit citerat. Man
har tolkat uttalandet reduktionistiskt: Människan är inget
annat än ett stort matsmältningssystem, materia i omvandling. Men det behöver inte tolkas så. Det kan också läsas
som en sorts samhörighet med allt levande. Ty likt alla levande kroppar finns människan till bara genom att ta in
materia och energi utifrån, från världen, och genom att göra
detta till en del av sig själv. Processen kallas metabolism och
den är gemensam för alla levande varelser, från det minsta
bacterium till den mest komplexa levande organismen –
människan. Principen är densamma: Vi lever alla av världen
(och världen lever också av oss).
Detta kan vara en skrämmande sak, men det rymmer
också en djup känsla av samhörighet med allt levande, som
i den vackra scenen i filmen Lejonkungen, när kung Mufasa
försöker lära sin son, Simba, om hur livet fungerar:
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Visa mig vad du älskar så
ska jag säga dig vem du är

Mufasa: ”Everything you see exists together in a delicate
balance. As king, you need to understand that balance and
respect all the creatures, from the crawling ant to the leaping antelope.”
Simba: ”But, Dad, don’t we eat the antelope?”
Mufasa: ”Yes, Simba. But let me explain. When we die,
our bodies become the grass, and the antelope eat the grass.
And so we are all connected in the great circle of life.”
Det sättet att tänka har blivit allt vanligare i vår ekologiska tidsålder, och jag menar att det talar till något djupare
i oss, snarare än att enbart vara ett pragmatiskt ställningstagande i ljuset av den pågående ekologiska katastrofen. Det
talar om en längtan efter hemmahörande på den plats som
är vår. Det är en sorts outsagd kritik av den dualism som
gjort en skarp åtskillnad mellan kropp och själ, och som
menat att människans egentliga väsen är det själsliga, inte
det kroppsliga. Konsekvensen blir då att människan – till
sitt egentliga immateriella väsen – inte hör hemma på den
här platsen, på den här planeten.
I det ljuset blir den kristna berättelsen intressant: Gud
skapar människan genom att levandegöra stoft, materia,
och sedan placera denna människa i en trädgård – själva
sinnebilden för livets cirkel, the circle of life. Människan är
materia (Adam), men inte blott och bart materia, utan hon
är en levande kropp, en levande människa. Det är denna

Det tycks vara så att
verklig matlagning svarar
mot ett djupare behov

helhetsvision av människan som gestaltas i skapelseberättelsen. Och det är, tycks det mig, en berättelse som kan
inrymma den djupt kända längtan efter en sorts ekologisk
samhörighet.
Koinonia
Slutligen – och här kommer vi till det yttersta teologiska
perspektivet på mat och gemenskap, under vilket de andra
får plats – handlar vår hunger efter gemenskap, den intima
gemenskap som måltiden symboliserar, inte bara om den
mänskliga gemenskapen eller om samhörigheten med allt levande. Från ett kristet perspektiv handlar det till sist om en
gemenskap (grek. koinonia) med den treenige guden, som i
Johannes första brev, där det står: ”Det vi har sett och hört
förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap (koinonia), som är en gemenskap (koinonia) med
Fadern och hans son Jesus Kristus.” (1 Joh 1:3) Och senare
kommer samma ord att användas för att beskriva Guds eviga treeniga liv – en väsensgemenskap mellan tre personer.
Om detta är så, och om människans mål är en intim förening och gemenskap med den treenige guden, då är det rimligt att tänka sig att vår längtan efter gemenskap uttrycker
något av den yttersta meningen med livet. Måltidsgemenskapen, och i synnerhet eukaristin, pekar utöver sig själv
mot den gemenskap som är själva verklighetens ursprung
och källa, och som människan medvetet eller omedvetet begär och hungrar efter.
Längtan efter kreativitet
Kan det vara så att vi i vårt stora intresse för mat och matlagning också längtar efter någon form av konkret förmåga att skapa, att producera, som vi på så många andra
sätt förlorat i det teknologiska samhället? Det teknologiska samhället kan i mycket beskrivas som det färdiglagade
samhället, eller åtminstone som ett samhälle genomsyrat av
halvfabrikat. Vi uttrycker så ofta vår konstnärlighet genom
någon annans prefabricerade modeller – lite som att värma
en fryslunch i mikron eller att laga vaniljsås med en påse
pulver. Mycket av det som tidigare krävde ett rätt stort mått
av hantverkskunnande sköter vi nu över datorn – design,
fotografi, ritningar, konst. Vi arbetar med att sätta ihop
virtuella element – som när man skapar en blogg – och resultatet blir ofta väldigt bra. Problemet är emellertid dels
att vi nästan alltid jobbar med material som någon annan
förser oss med – ett gränssnitt, ett tema, en stil – och dels att
själva sammansättningen görs via en digital mellanstation.
Kan det vara så att den mänskliga kreativiteten kräver ett
närmare förhållande mellan kroppen och materialet än ett
klickande med pekfingret tillåter?
Med verklig matlagning är det å andra sidan fortfarande
så att det kräver ett mått av skapande förmåga – en konkret
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kroppslig förmåga, som inte kan teknifieras bort. Matlagning är och förblir ett hantverk, bokstavligt talat. För att
bli en god kock – även en god kock för hemmabruk – krävs
inte så lite tid och engagemang, men det är frapperande hur
många som i vårt stressiga samhälle är beredda att investera
denna tid och detta engagemang. Det tycks vara så att verklig matlagning svarar mot ett djupare behov.
Självfallet kan detta gå till överdrift och bli till en sorts
kulinarisk mani, en sorts destruktiv surdegshets. Här kan
det finnas behov av kritik och urskiljning. Men poängen är
snarare att om det rör sig om ett uttryck för människans
längtan efter att skapa något konkret och gott i ett samhälle där den typen av kreativitet är på utdöende, då finns
här också mycket att bejaka. I synnerhet om man som kristen menar att en del av människans gudslikhet består just i
hennes kreativitet, att människan genom att skapa på sitt
sätt imiterar Skaparen. Från det perspektivet blir den stora
vurmen för kulinariskt hantverk – i synnerhet all form av
traditionell matlagning – ett intressant fenomen. Antagligen
är det så att detta uttrycker en kritik av vår nuvarande matindustri, men jag vill gärna förstå det som att det inte bara
är ett negativt uttryck för kritik, utan också ett positivt bejakande av en naturgiven mänsklig längtan efter att skapa.
Till detta kan man lägga att matlagning är en sorts samarbete med Skaparen – att själv skapa något ätbart är ju att
förädla det skapelsen ger genom kunskap och kultur, en
limpa bröd från några hårda vetekorn. För varje bonde vet
att han eller hon inte kan få det att växa på åkern. Det enda
bonden kan göra är att skapa förutsättningar, att samarbeta
med den skapelsekraft som redan ligger i jorden, i utsädet,
i livsbetingelserna. Och på samma sätt kan ingen bagare få
brödet att jäsa, men man kan samarbeta med elementen.
Kan det vara en Guds vishet att vi själva måste bli delaktiga
i skapelseprocessen för att kunna äta väl – för vi vill ju så
gärna vara delaktiga. Är det rentav möjligt att läsa in vår
tids stora intresse för matlagning (och här är ju just intresset
för tv-kockarna en aspekt) som en grundläggande och existentiellt bestämmande längtan efter att träda in i en relation
av fruktbart samarbete med skapelsen, och därigenom alltid
också med Skaparen?

händerna, i dofterna, i ljuden – det finns så mycket här som
svårligen låter sig överföras i teoretiska resonemang, exakta
mått och gradantal. Kort sagt, en god kock måste söka den
sorts sinnlighetens intelligens som vårt samhälle lider sådan
brist på.
Enzo Bianchi, som jag tidigare nämnde, talar om matlagningens intelligens och om köket som ett laboratorium.
Den kunskap som matlagningen kräver låter sig inte fås genom ett objektivt och distanserat förhållande till råvarorna.
Bara genom att involvera alla sina sinnen kan man bli en
god kock. Min egen favorit är Julia Childs fantastiska kokbok, Mastering the Art of French Cooking. På tal om att
göra franska såser i hollandaise-familjen säger hon: «Det
är av yttersta vikt att du lär dig göra hollandaise för hand,
eftersom det i varje god kocks baskunskap ingår en gedigen
kännedom om äggulors alla oförutsägbarheter under alla
omständigheter.» Och detta måste varje god kock känna
till! I en tid där vi i så stor utsträckning lever i en artificiell
värld, kan det vara så att äkta matlagning fortfarande möjliggör en sinnlig intimitet med världen som vi fortfarande
behöver och begär?

Sinnlighetens intelligens
Helt nära denna kreativitetsdimension ligger en annan aspekt förborgad i det stora intresset för mat i vår tid. Kan det
vara så att matlagningen lockar oss så just därför att den
möjliggör och kräver en intim relation med fysiska ting som
ger en alldeles särskild sorts kunskap som är djupt mänsklig? Den sorts kunskap som den engelske poeten Geoffrey
Hill talar om som ”the knowledge of sensuous intelligens”
– en sorts sinnlighetens intelligens. För så mycket av matlagningen handlar om en sorts kunskap som främst sitter i

Det sanna och det rätta
Vi kommer nu till ytterligare en dimension av vår samtids
matfixering som jag tror är absolut grundläggande, men
som också är oerhört svår. Här handlar det om den etiska
frågan. För som människor längtar vi också efter att – som
Augustinus säger – facere veritatem, göra sanning. Det vill
säga att göra det rätta – detta är också en mänsklig hunger.
Alltså att inte bara veta vad som är sant och rätt, utan att
också göra vad som är sant och rätt. Inte blott och bart ortodoxi, men desto mera ortopraxi. Och detta är det etiska,

Människan är vad hon äter
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begäret efter att leva ett liv med integritet, i enlighet med
vad som är rätt, sant och gott.
Men här möter oss ett enormt problem eftersom vi vet att
den industrialiserade matproduktionen ofta är oetisk, samtidigt som vi är obönhörligt indragna i den. Och detta leder
till en sorts ”performativ kontradiktion” – alltså att vi i våra
liv mer eller mindre måste leva ut en existentiell motsägelse.
Man tänker på Paulus här: ”Det goda som jag vill göra, det
gör jag inte” (Rom 7). Men i det här fallet har det också att
göra med att vara indragen i strukturer – matindustriella
strukturer – som det är nära nog omöjligt att ta sig ur.
Här kommer naturligtvis frågan om att överhuvudtaget
äta kött eller inte in. Är det etiskt försvarbart att äta kött?
Jag ställer frågan här, men jag tänker inte leda i argumentation alla de möjliga svaren. Att den industrialiserade köttproduktionen, så som den ofta ser ut idag, är något vi bör
avstå från vet vi; här handlar det snarast om att hitta kreativa sätt att praktisera ett alternativ. Men hur är det med
köttätande som sådant ?
Vissa menar att detta att föda upp och döda andra levande varelser för kött är djupt oförenligt med en kristen
världsbild, huvudsakligen därför att det leder till ett stort
lidande för djuren, men också för att det i övrigt är ekologiskt oförsvarbart. Andra kontrar med att i en human kött-

produktion kan djuren leva goda liv och behöver inte lida,
och att djuren behövs också för produktionen av spannmål
och grönsaker, som annars måste gödslas med konstgjorda
medel. Vidare kan man argumentera för att det viktigaste
ur ekologisk synvinkel är att ta hänsyn till vad platsen vill
och kräver. På vissa platser går det knappast att odla, och
det är ofta platser där mycket fattiga människor har levt ett
nomadiskt liv med djuren som enda möjlighet till överlevnad. Wendell Berry, en av vår tids främsta agrara tänkare,
säger att universella lösningar alltid är farliga; vad vi behöver göra är att förstå den plats vi befinner oss på och vilka
möjligheter och begränsningar den har.
Låt mig utöver detta emellertid göra två observationer.
Den första är att hur man än kommer att besvara den etiska
frågan om köttätande, så tycks det mig som att en kristen
reflektion om det här behöver utgå ifrån något mer än bara
utilitaristiska, eller konsekvensetiska, hänsyn. Det kan inte
uteslutande handla om att maximera lycka och minimera
lidande i någon sorts kvantitativa termer, inte minst för att
man kan processa ett sådant tänkande till att få fram nästan
vilka slutsatser som helst. Istället måste principiella hänsynstaganden vara vägledande, åtminstone ifrån ett kristet
perspektiv. Vad är en människa? Vad är ett djur? Hur ska
vi karaktärisera den plats vi befinner oss på, och dess invå-

Sanningen är ju att det inte går att ta
sig ur livet med livet i behåll
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nare? Vilket principiellt ansvar har människan mot andra
varelser? Med andra ord, vårt etiska ställningstagande behöver inbäddas i en större berättelse.
Den andra observationen är att kritiken av den storskaliga industriella matproduktionen (Jonathan Safran Foer,
Michael Pollan med flera) och det stora intresset för ekologiskt och etiskt producerad mat också är ett tecken. Och
det pekar på människan som en varelse som vill ”göra sanning”. Det pekar mot en etisk struktur djupt i människans
medvetande. Den frustreras ofta. Den missar ofta sitt mål.
Men den finns där som en längtan efter det goda och det
sanna, och det säger något om vad människan är. På så vis
menar jag att det stora intresset för mat och etik, som naturligtvis måste bejakas, också pekar utöver sig själv och mot
människan själv. Fast vi ofta misslyckas i våra försök tycks
vi vilja ”göra sanning” också när det gäller maten. Och det
betyder att det finns hopp.
Maten, hälsan – och frälsningen
Mycket av den oro och hysteri som omger maten idag hänger samman med hälsan. Kopplingen mat-sjukdomar, mathälsa. Vi matas med olika typer av modedieter som ofta
ger diametralt motsatta råd: Ät inget kött – ät bara kött!
Undvik allt fett – ät mycket fett! Saken förvärras av att vi
lever i en kultur som ofta gör den kroppsliga hälsan, styrkan
och skönheten till en sorts avgud, och till den måttstock vi
värderar människor efter. Som den brittiska teologen Sarah
Coakley så fyndigt formulerat det: «Vårt enda hopp verkar
vara att hålla [kroppen] vid liv, ungdomlig, konsumerande,
sexuellt aktiv, och joggande vidare (bokstavligt talat) så
länge som möjligt.»
Men sanningen är ju att det inte går att ta sig ur livet med
livet i behåll, en sanning som vi försöker att skjuta ifrån oss
så länge som möjligt. Vår kulturs hälsofixering och rädsla
för döden skulle vara lätt att raljera med, och allt som oftast går denna fixering vid den hälsosamma kroppen förvisso till överdrift och måste kritiseras. Men om vi följer vår
augustinska tolkningsmetod och inte bara kritiserar utan
försöker förstå fenomenen som tecken, är det inte så att det
stora intresset för hälsa och för den mat som är bra för oss
också pekar utöver sig självt mot något som man från ett
kristet perspektiv behöver förstå och bejaka?
Teologiskt får kroppen aldrig förnekas eller förkastas
som oviktig eller ovärdig det andliga livet. Det är hela skapelsen – inklusive kroppen – som Gud kallar mycket god
i skapelseberättelsen. Och inkarnationen och uppståndelsen, centrala teologiska teman, stakar ut vägen för ett
kristet tänkande om kroppen som är raka motsatsen till
kroppsfientligt. I själva verket är ju begreppet hälsa språkligt förknippat med frälsning (grek. soteria; lat. salus), och
i de bibliska texterna är den kroppsliga hälsan en symbol

för frälsningen. Jesu helandeunder är en försmak av själva
gudsriket; den kroppsliga hälsan pekar återigen utöver sig
själv. Kroppen och dess hunger måste bejakas och begäret
efter hälsa och liv kan också läsas, tycks det mig, som en
indikation på inget mindre än människans längtan efter
frälsningen, efter en fullständig hälsa och efter ett liv som
inte längre hotas av dödligheten.
Vår tids stora intresse för mat leder alltså till en komplicerad uppsättning matfenomen som alla kan utsättas för
den dubbla blick som det augustinska tolkningsmönstret lär
oss. Den blick som inte är rädd för att kritisera och bjuda
motstånd, men som också bejakar det som måste bejakas.
Här finns onekligen många olika lager av mening. Någon
tycker kanske att vi drivit för långt från den konkreta frågan om mat in i filosofins snårigheter. Men jag tror inte det.
För hungern är inte bara ett marginalfenomen bland andra;
det rör vid frågan om vad människan faktiskt är, om villkoren för allt mänskligt liv. Och därför kommer man med
nödvändighet också in på teologins och filosofins område.
För att den mänskliga hungern i vår del av världen ska räddas från en förytligande konsumism måste den läsas såsom
pekande utöver sig själv, enligt en kärlekens ordning, i en
riktning som leder mot den mänskliga hungerns allra djupaste dimensioner.
Artikeln är en bearbetad version av ett föredrag som hölls på tidskriften Pilgrims
höstmöte i Bjärka-Säby 2014.

Andreas Nordlander
Lektor i tros- och livsåskådningsvetenskap på Institutionen för litteratur,
idéhistoria och religion vid
Göteborgs universitet
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Tom mage
– öppet hjärta?

Fasta är mycket mer än form och fitness.
I fastan förbinder vi kroppen med Guds självutgivande kärlek och världens hunger, och
hoppas på en förvandling skriver Maja Ekström.
Att avstå från mat är nog
den märkligaste och mest
kännetecknande övning en
kristen kan ägna sig åt. Fastan är ett
tecken, men också något faktiskt; den
gör kropp och hälsa till en del av den
kristna bekännelsen. Johannes Paulus
II sa om människokroppen, att den är
skapad för att överföra till den synliga världen det mysterium som
varit fördolt hos Gud i all
evighet. Helgelsedieten handlar om
att frivilligt avstå
från mat, men också om att tacksamt
äta av maten vi bjuds.
Alla har inte samma
förutsättningar att gå på diet – för
att orka känna längtan efter, tala
och lyssna på Guds ord, måste man
som regel starta med att vara fysiskt
mätt. Många människor i världen är
bokstavligen alltför utsvultna för att
ens orka längta efter Gud. Den som
kan fasta har ett särskilt ansvar för
den som inte kan det: ”Om den hungrige inte kommer till tro”, skriver
prästen och martyren Dietrich Bonhoeffer, ”faller skulden på dem som vägrade honom bröd”. Till frestaren i öknen sa Jesus att ”människan skall inte
leva bara av bröd”, men Guds kärlek tillhör den hungrige som saknar

bröd, lika mycket som den tillhör oss.
Möjligheten att avstå är alltså i första
hand den privilegierades, den som har
i överflöd.
En snabbsökning
på internet visar
att sambandet
mellan mat
och hunger
håller på
att gå förlorat. För att ”rena
och vitalisera kroppen” uppmanas vi använda fasta och detox. Periodisk
fasta sägs vara ”en toppväxel för dig
som vill maximera form och fitness”.
Samtidigt ökar diagnostiserade ätstörningar som bulimi, anorexi och UNS
(utan närmare specifikation) i Sverige.
Den största riskgruppen är yngre
tjejer och tonåringar, men även i
grupper som tidigare inte förknippats
med ätstörningar, exempelvis män
och äldre kvinnor, har ätstörningar
blivit vanligare. Har man så stora
problem att kontrollera tankarna på
mat och vikt (som då man lider av
anorexi) att man har svårt att leva sitt
vardagliga liv bör man inte ägna sig
åt matfasta. Nåden är större än så. I
den kristna fastan förblir fastans effekt på kroppen och psyket alltid sekundär. Där står hoppet till en ännu
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större förvandling: att med tom mage
och tömda händer till slut kunna öppna
sitt hjärta.
Att fasta för att
lära sig hungra
Att behöva gå hungrig är en omänsklig
känsla. Hungern får det att kännas som
om det mänskliga bryts ner och livet
rinner bort. Därför är dess motsats,
uppfyllandet, ett mänskligt grundbegär
– begäret efter att få föda sig själv. Men
den som vill likna Kristus ska inte tränas i konsumtion utan i kenosis, självutgivelse i Kristi efterföljd. På samma
gång som fastan är en materialisering
av det inre andliga livet får den formen
av en politisk och ekonomisk mani
festation av en modell för den självutgivande kärlek som återfinns i hela skapelsen. Liksom Gud genom att utge sig
själv ger rum för skapelsen, ger vi genom att fasta uttryck för Guds sätt att
vara i förhållande till världen.
Fastan påminner oss om den kosmopolitiska visionen om ”Guds hushåll” – ett oikos för alla, uppenbarat
som ett alternativ till det moderna
ekonomiska samhället. Skaparen av
världen har visat vad det innebär att
fasta ifrån sig själv för att nära den
andre – genom sitt tillbakadragande av
sig själv. Fastan är en politisk och ekonomisk handling genom att den kristne
fastar från sina egna behov till förmån
för sin nästa och den övriga skapelsen.
Detta självbegränsande och denna
självutgivande gästfrihet manifesterar
en politisk ekonomi där den andre prioriteras framför oss själva. Om vi istället
för att konsumera ger vår mat eller våra
pengar till andra i Guds hushåll – där
även djuren och de ekologiska systemen
är medlemmar – blir denna kosmopolitiska vision synlig. Att avstå från att
låta varelser som bär på liv, djuren,
hamna på tallriken är även det en konkret handling av Kristuslikt självbegränsande, den som för oss mot de ord
som säger ”min mat är att göra hans
vilja som har sänt mig” (Joh 4:34).
Ständig mättnad bedövar oss. Våra

inre källor med levande vatten blockeras och behöver återkommande rensas för att de oändliga strömmarna av
medlidande och barmhärtighet ska
kunna flöda fram. Dessa känslor, som
borde stå öppna för andra, riskerar att
förblindas av våra överfyllda kylskåp
och förstummas av ett oavbrutet smaskande. Jag vill komma närmare känslorna – mina och andras. En dag utan
mat gör oss hudlösa och känslorna går
inte längre att bedöva genom en matbit.
Jag vill känna glädje och sorg och förälskelse och smärta, jag vill skratta och
mest vill jag gråta: för världens hunger är på riktigt. Idag lever var sjunde
person i världen utan mat. Uppskattningsvis lider 800 miljoner människor
av kronisk hunger. Svälten förvärras av
extremt väder, naturkatastrofer, politisk instabilitet och inbördeskrig. Varje
dag dör 17.000 barn innan de fyllt fem
år och undernäring är en starkt bidragande orsak. Världens hunger känns på
riktigt. Det kan vi lära oss genom att
själva avstå från mat. Genom att fasta
yttrar sig denna insikt som en konkret
känsla av brist i vår egen kropp. I sista
hand tömmer vi oss för att själva lära
oss att älska. Eller som poeten Ernesto
Cardenal skrev i en dikt till minne av
sin brevvän munken och mystikern
Thomas Merton: todo amor reharsal
de la muerte (”all kärlek är en övning i
att dö”).
Att fasta för att
lära sig mättas
Jag drömmer om att flytta ut på landet
och odla min egen mat. För att detta
ska bli något mer än en önskedröm har
jag börjat odla grönsaker i fem pallkragar ett kvarter bort. Jag hade just
pillat ner ett gäng frön i jorden och
sa ivrigt till min medhjälpare ”gratis
mat är det bästa som finns!”. Han svarade: ”all mat är gratis”. Det är nog
sant, men den som någon gång har odlat vet att det ändå tar tid innan maten
är färdig att skördas och ätas. I kyrko
året föregriper fastan det som kommer. En tid avsatt för väntan. De stora

fasteperioderna infaller inför julen
och påsken, då våra sinnen
skärps och vår uppmärksamhet riktas
mot Guds egen ankomst. Kommer våra
hjärtan att vara redo?
Kommer vi se honom?
Genom fastan förbereder
vi en väg för Herren, både
inom och utom oss (Jes 58).
På så sätt lär vi oss att vi är
gäster och främlingar i världen, och att allt kommer från

Ständig mättnad
bedövar oss
Gud och att det vi gett åt Gud har vi
först fått ur Guds hand.
Inför varje måltid försöker jag ta
för vana att be med Psaltarens ord:
”Allas ögon är vända mot dig –
och du ger dem deras mat i rätt tid.
Du upplåter din milda hand, och mättar allt levande med nåd. Ära vare
Fadern, Sonen och den Heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.”
Orden avslöjar och avtäcker mer än
maten jag just ska äta, de är sanningen
om min tillvaro. I bönen vänds våra
blickar mot det Liv som vi kommer
från och dras mot. Maten som jag får
ta emot som livsuppehållande födoämne ger mig energi att fortsätta vara
levande, orden ger mig påminnelsen
om att jag aldrig kommer att sakna
någonting som jag ber om eller behöver. Allt i skapelsen, fåglarna, bärbuskarna, grisarna, träden tar emot
från Guds hand. Idag produceras mat
till mer än tio miljarder människor,
problemet ligger i vår egen brist på

generositet och
oförmåga att
åstadkomma en jämlik fördelning. Skapelsen är överflödande och Gud är den översvallande
frikostigheten. Bönen inför måltiden
påminner om fastans innebörd, att invänta Guds tid, för att sedan ta emot
allt som en gåva. Allt det som är gratis
och givet.
Mättnad
Livsvägen går genom död till liv.
Även fastan följer den vägen. Under vandringen inleds en personlig,
inre förvandling som kan leda till en
förändrad värld och en förändrad
mänsklighet – till Gudslikhet. Fastetiderna är vändpunkter, tillfällen att
stanna upp under vägens gång och ta
ut en ny riktning. ”En kristen fastar,
därför att hon aldrig blir mätt”, skriver Peter Halldorf. Mitt i en värld av
hunger kan vi få erfara en försmak av
fullheten av liv. Detta är kyrkans fasta i väntan på Brudgummens ankomst
och på den åttonde dagens eviga morgon då Gud blir allt i alla: vår föda,
vårt ljus, vår härlighet.

Maja Ekström
Masterstudent i praktisk teologi vid Lunds universitet.
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Middag med Jesus

Jesus skapade inte en ny religiös
ritual, utan tog människors befin
tliga middagar och gav dem ett
nytt innehåll. Från början firades
Herrens måltid runt matbord med
riktig mat i vanliga hem, skriver
Richard Cruz och frågar vad det
kan betyda för kyrkan idag.

Det finns en växande medvetenhet om att nattvarden, som den utförs i de flesta kyrkor, inte liknar
den måltid som troende delade med varandra under det första århundradet. Från början firades Herrens
måltid runt matbord med riktig mat i vanliga hem. Man kan
bland annat läsa om att församlingen i Korinth firade Herrens måltid som ett knytkalas och att församlingen i Jerusalem åt tillsammans i hemmen och bröt bröd i ”jublande”
innerlig glädje.
När Jesus åt tillsammans med sina lärjungar den sista
kvällen, innan han blev förrådd, var det en måltid sprängfylld av symboler med djupa historiska rötter. Den judiska
påskmåltiden, till minne av befrielsen ur Egypten, bildade
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en given bakgrund då, liksom för de lärjungar som efter
Jesu död och uppståndelse fortsatte att fira Herrens måltid
och brottas med korsdramats betydelse. Men Herrens måltid hade också flera gemensamma drag med påskmåltiden,
exempelvis:
1. Vid påskmåltiden samlades ett mycket hungrigt sällskap för att äta sig mätta.
2. Påskmåltiden var en måltid för storfamiljen, alltså tillsammans med människor som man hade en personlig
relation med.
3. Vid påskmåltiden låg eller satt man runt ett bord för att
man skulle kunna se varandras ansikten för att kunna
ha gemenskap.
4. Påskmåltiden syftade till att man skulle komma ihåg
och bli en del av Guds stora räddning.
Men Herrens måltid tog inte över påskmåltidens form
utan fick snarare karaktären av en vardagsmiddag. Vardagsmiddagen var under det första århundradet vanlig bland
både judar och greker runt Medelhavet. Till frukost brukade man äta bröd och dricka vatten eller lite utspätt vin.
Om man åt något mitt på dagen var det oftast inte mycket
utan bara något man kunde ha med sig under arbetsdagen.
Det största näringsintaget fick man vid kvällsmiddagen som
på grekiska hette deipnon. Då samlades familjen eller hushållet för att efter arbetsdagens slut äta tillsammans, umgås och vila. När Paulus talar om Herrens måltid i Första
Korintierbrevet är det just ordet deipnon han använder –
Herrens deipnon – Herrens kvällsmiddag.
Vid den här tiden inleddes varje kvällsmiddag bland judarna med att man bröt brödet med varandra. Det var en
så naturlig och självklar början på en måltid att begreppet
brödsbrytelse kom att bli synonymt med att äta tillsammans. Evangelierna ger oss flera exempel på hur Jesus gör
detta i början av en måltid. Att göra på det sättet var för
både Jesus och andra judar ett sätt att upphöja och tacka
Gud, men också att förenas i en djup gemenskap med varandra. På samma sätt som brödet var den naturliga inledningen av en kvällsmiddag var bägaren med utspätt vin den
naturliga avslutningen. Detta inslag i vardagsmiddagen
knyter Paulus an till när han skriver om Jesus: På samma
sätt tog han bägaren efter måltiden (1 Kor 11:25, min kursivering). I ett judiskt hem var det vanligt att man bad och
upphöjde Gud i samband med att man delade bägaren med
varandra. Bland greker såg måltiderna delvis annorlunda ut
men det fanns också gemensamma nämnare. Vid en grekisk
gemenskapsmåltid var det vanligt att man, när man ätit färdigt, höjde en skål med vin och hällde ut lite grann som ett

dryckesoffer åt de grekiska gudarna. Därefter skickade man
runt bägaren för att alla skulle dricka som ett uttryck för
gemenskap och samhörighet i sällskapet.
När Jesus delade bröd och vin med sina lärjungar skapade han inte en ny religiös ritual. Han tog något som var
väldigt vardagligt och naturligt för både judar och greker
och gav det en helt ny innebörd. På den tiden var det en
självklar del av livet för i princip alla människor att äta tillsammans vid dagens slut och att i samband med den måltiden dela bröd och vin med varandra. Att bryta bröd och
dela en bägare var synonymt med att dela en gemenskapsmåltid. Jesus startade alltså inte något nytt natten då han
blev förråd, utan han tog människors befintliga middagar
och gav dem ett helt nytt innehåll.
Jesus har gett alla sina efterföljare uppdraget att gå ut i
hela världen och göra människor till lärjungar. Men uppdraget har ofta tolkats om till att handla om att istället försöka få människor att komma till kyrkan. Jag säger inte att
en sådan tolkning och tillämpning är felaktig eller aldrig
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Befintliga måltider
som människor delar
med varandra kan få
bli en Herrens måltid

fungerar. Men jag tror att det finns många människor som
aldrig kommer att nås av de goda nyheterna så länge kyrkan
bara tillämpar en ”kom-till-oss-modell”. Kyrkan tror att
Jesus är Gud inkarnerad, det vill säga att Gud har kommit
till världen i konkret kroppslig gestalt. Kan inkarnationens
mönster få betyda mer för mission och församlingsliv? Gud
kom till oss, blev en av oss och frälste mänskligheten ”inifrån”. Jesus säger till sina lärjungar: som Fadern har sänt
mig sänder jag er. Trots att Jesu lärjungar är de utsända förväntar de sig allt som oftast att människor i deras omgivning ska överskrida olika kulturella gränser och komma till
dem: ”Kom till oss, ät vår mat, förstå vår kultur, avkoda
vårt språk etc”. Tänk om kristna, istället för att försöka

Runt matbordet där
Herrens måltid firas
får allt plats som
ryms i livet

få människor till kyrkan, skulle ta med sig evangeliet till
människorna och låta Jesus själv bygga sin församling där
människor redan lever sina liv! Plötsligt blir saker som Jesus säger i exempelvis Lukas, det tionde kapitlet, begripliga:
stanna i det hem där man tar emot er, ät och drick det som
sätts fram åt er, bota de sjuka och predika Guds rike. Det
skulle hjälpa församlingen att upptäcka sin djupa identitet
som inkarnerad mission. Grundandet av nya församlingar
blir då snarare en konsekvens av att människor börjar följa
Jesus än ett medel för att komma dit. Församlingar kan få
uppstå i människors hem, på kaféer, restauranger, i moskéer
eller idrottsklubbar - eller i helt andra miljöer där människor möts och livet levs.
Jag tror att Jesus vill göra samma sak idag som under det
första århundradet. Målet måste inte alltid vara att ta med
människor till befintliga kyrkor för att ta del av en ritualiserad variant av nattvarden. Det borde vara betydligt mera
naturligt att låta befintliga måltider som människor delar
med varandra få bli en Herrens måltid när människor omvänder sig, tror på de goda nyheterna och blir lärjungar till

Jesus. Faktum är att Nya testamentet inte säger något om att
det skulle behövas kyrkobyggnader, präster eller pastorer
eller en perfekt liturgi för att fira Herrens måltid. De sakerna kan snarare vara ett hinder om man vill fira Herrens
måltid på det sätt som beskrivs i Nya testamentet.
En av de största utmaningar kyrkan möter idag är den
problematiska uppdelning mellan det heliga och det sekulära som många troende gör i sina liv. Tiden delas upp mellan helig tid - gudstjänsttid - och annan tid, trots att Jesus
kallar människor att helga all tid till honom. Rummet delas
upp mellan heliga rum - kyrkobyggnader och andra mindre
heliga rum som hem eller arbetsplatser, medan Paulus talar om de troendes kroppar som den helige Andes tempel.
Människor delas mellan de heliga (eller i alla fall lite mer
heliga) – prästerskapet eller de andliga ledarna, och lekmännen, trots att Nya testamentet talar om att de troende är
ett heligt folk. Herrens måltid som den beskrivs i Nya testamentet är något helt annat. Den är hela livets måltid med
Jesus i centrum. Den är en måltid som mättar både kropp,
själ och ande. Runt matbordet där Herrens måltid firas
får allt plats som ryms i livet med Jesus. Glädje och sorg,
skratt och tårar, framgång och motgång, vardag och fest,
väder, vind och djupa samtal, bön och lovsång, skämt och
bus, tacksamhet och frustration. Mitt i allt detta vill Jesus
visa att han vill vara närvarande i hela vårt liv, ingen del är
exkluderad. I den tidiga församlingen firade man Herrens
måltid genom att först bryta brödet, därefter äta gemenskapsmåltiden tillsammans och slutligen dela bägaren. Genom att rama in måltiden med brödet och bägaren visade
man på ett tydligt sätt att hela måltiden, hela gemenskapen,
alla deltagare, hela tiden och överallt tillhörde Herren.

Rickard Cruz
Församlingsgrundare och författare
till boken Middag med Jesus.
www.rickardcruz.se
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Mathållning som
markering av tron?
Kan valet av kost vara en väg att utöva tron på ett mera konkret sätt?
Mikaela Wendel-Hansen möter Maja Ekström, ordförande för den
kristna vegetariska föreningen Vildåsnan.

Vår del av världen beskrivs
allt oftare i termer av extrem
individualism och utpräglad
sekularism. Även om det existerar
motsatta strömningar finns det fog för
att tala om ett ”postkristet“ samhälle,
en term som religionsvetaren David
Thurfjell populariserat i sin nyut
komna bok Det gudlösa folket: de
postkristna svenskarna och religionen
(Stockholm Molin & Sorgenfrei Förlag).
Hälften av alla svenskar säger att de
har en tro på att det finns någon slags
”livskraft” eller ”ande”. Samtidigt
säger sig endast en femtedel ha en
gudstro, vilket är den tredje lägsta
nivån i Europa.
Kategorin ”troende” är idag således en mycket heterogen grupp.
Även begreppet ’kristen’ har en

alltmer individuell tolkningsbarhet – och då inte bara med avseende
på samfundstillhörighet. Allt fler gör
egna urval av komponenter, plockar
de russin ur kakan som passar det
personliga projektet. Det är inte längre ovanligt med en slags kristendom
som är influerad av helt andra livs
åskådningar, ibland med vitt skilda
världsbilder. Att bekänna sig som
”kristen” har alltså i någon mening
blivit mer svårdefinierat, något som
behöver en följdförklaring.
Visst kan det ibland hända, att en
längtan efter ett genomgripande ut
övande av sin kristna tro i vardagen
växer till, eller plötsligt dyker upp. För
en person som önskar utveckla sin tro
och på ett tydligare sätt omsätta den
i handling kan följden bli att man vill
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låta den bli mer konkret i vardagens
bestyr. Ett sätt att göra detta är i förhållandet till mat och i valet av kosthållning. Kanske är det en reaktion
på den ”mellanmjölkskristendom”
som vissa anser råda i vårt land –
«världens mest sekulariserade folk».
I Bibeln hittar man olika förordningar och livsregler, och flera av
dem gäller just människans kosthållning. Budskapet är dock inte alltid
entydigt. I Första Mosebok kan man
exempelvis läsa om hur alla levande
varelser får fröbärande örter att äta,
och träd med frö i sin frukt (1 Mos
1:29-30). Men i samband med berättelsen om Noa sluts ett nytt förbund
med Gud där människan får lov att
äta kött. Moseböckerna innehåller sedan mycket detaljerade beskrivningar om vad man får äta på ett djur och
hur man ska äta. (4 Mos 11:18, 3 Mos
7:19-26, 3 Mos 11:9, 3 Mos 11:21-22,
3 Mos 11:42, 3 Mos 17:12).
För många av dem som väljer en
livsstil fri från köttkonsumtion spelar den ökande medvetenheten om
sambandet mellan klimatförändringar och köttproduktion ofta en avgörande roll för motivationen. I FAOrapporten ”Tackling Climate Change
Through Livestock” kan man läsa
att den globala animalieproduktionen, inklusive foderproduktionen och
idisslarnas fodersmältning (metangas
från nötkreatur och får), utgör 15
procent av det totala utsläppet av
växthusgaser. Sveriges ansvar i detta

FÖRENINGEN VILDÅSNAN
Föreningen Vildåsnan bildades 2006 och har ca 150 medlemmar runt om
i Sverige. Vildåsnan vill uppmuntra kristna att äta vegetariskt, som ett sätt
att återspegla Guds kärlek till alla skapelsens varelser. Föreningens ändamål är att förespråka och sprida vegetarianism som ett sätt att förhindra
det lidande som drabbar djur i djurfabriker och på slakterier. Inspiration
till namnet kommer från bibeltexten om den befriade vildåsnan i Jobs bok:
Vem gav vildåsnan hennes frihet, vem löste henne från repen?
Öknen gav jag henne till hem, sin boplats fick hon på saltjord.
Hon ler åt stadens larm och hör ingen åsnedrivare hojta.
Hon söker efter bete i bergen och letar upp varje grön fläck.
Job 39:8–11

är inte försumbart. Faktum är att animalieproduktionen i Sverige är relativt hög, globalt sett, och vår totala
köttkonsumtion ökade med drygt 50
procent mellan år 1970 och 2010, och
ostkonsumtionen fördubblades under
samma period.
Maja Ekström, ordförande för föreningen Vildåsnan, som just arbetar med
att belysa frågor kring kristen tro och
djurrätt, grundar sitt beslut att äta
en vegetarisk kost på sin drivkraft att
leta efter Guds avbild i sin omvärld.
Denna ser hon även i djuren.
Hon reflekterar över att man, ibland
vill känna att tron inte endast är en
’abstrakt, överjordisk idé’ utan någon
ting som påverkar den egna vardagen.
Ett aktivt och relativt radikalt val gällande kosthållningen kan vara ett
sätt att utöva sin tro i handling på ett
mera konkret sätt. Detta som en naturlig följd av en tro på en kärleksfull Gud, snarare än en uträknad metod att skärpa den egna definitionen
av sin kristna tro. Ekström poängterar också vikten av att som kristen
välja ’den smala vägen’, att ’bära sitt
kors på ryggen’ och vikten av att på
religionsetiska grunder ’offra något’
i sin livsföring för ett högre mål. Att
ge sitt liv till Kristus är en början till
ett nytt förhållningssätt i livet som
kan innebära nya aktiva val utifrån
vad som är det mest rättfärdiga

alternativet, och inte de val som
genererar minsta möjliga lidande för
den enskilda individen. Lättare sagt
än gjort förstås.
Ytterligare viktiga skäl för att välja
en vegetarisk eller strikt vegansk kosthållning tycks vara hälsomedvetenhet
och/eller en politisk ideologisk övertygelse. Miljömedvetenheten är relativt utbredd bland kristna. Men det
finns naturligtvis gemensamma värderingar mellan troende och icke troende i ambitionen att leva på ett miljö
mässigt hållbart sätt såväl idag som
för kommande generationer.
Vegankost innebär en kosthållning
som utesluter alla animaliska livsmedel – det vill säga kött, fisk, ägg och
mjölkprodukter. En vegetarisk kost
består, till skillnad från den strikt veganska, enbart till övervägande del
av vegetabiliska livsmedel. Vanligtvis utesluts kött i den vegetariska dieten, men med – i varierande grad – förekomst av ägg- och mjölkprodukter.
Vissa vegetarianer äter även fisk och
ibland annan typ av kött, bland annat beroende hur produktionen har
gått till.
Något som kristna veganer och
icke troende veganer tycks ha delade
meningar om, är frågan om djurens
egenvärde i synnerhet i förhållande till människan. En klassisk kristen världsuppfattning, med grund
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i skapelseberättelsen, är att djuren
tillhör en skapelse som självklart bör
behandlas och förvaltas med kärlek
och respekt – men att människan i ett
värdeperspektiv ändå står över djuren. Många icke-troende veganer utgår ifrån att människan ursprungligen
också är ett djur och inte har någon
högre position i förhållande till andra
djur. Många veganer upprörs över att
många kristna tillåter att människan
dödar djur för sin födas skull, utifrån
ett perspektiv där människan anses
stå över djuren. De kan mena att kristendomens syn på djurens värde bara
blir instrumentell.
Med många skiftande uppmaningar i Bibeln angående människans
kosthållning är det svårt att urskilja
budskap som uppmanar till strikt veganism. Under samtalet med Maja Ekström kom vi tillsammans fram till
att vi tror att det är tacksamheten för
födan på våra tallrikar som är viktigast, vilket i sin tur kan leda tillökad
medvetenhet bland oss, i egenskap av
världsmedborgare, i valet av mat utifrån frågor om djurhantering, ekologi
och produktionsvillkor.
Att ha en alternativ kosthållning
i ett postkristet individualistiskt kulturklimat kan i slutändan, trots oklara och relativt spretiga budskap från
olika bibeltexter, vara ett sätt att göra
tron mera tydlig för sig själv och även
för andra. Det kan vara ett led i ambitionen att praktisera den kristna tro
i det vardagliga livet. I denna typ av
kostföring sker således en förening
av, från olika håll kommande goda
strömningar i strävan mot en klimat
smart och djurvänligare kultur. Detta
trots att det finns skillnader i betoning
när man argumenterar för en alltmer
vegetarisk kost, beroende på om man
är kristen vegan eller vegan med annan ideologisk förankring.

Mikaela Wendel-Hansen

Teologi på distans!
Du kan fortfarande söka till höstens kurser:
Kyrkohistoria
Gamla testamentet
Kyrka som mission

Andlighetens återkomst och trons framtid
Att förkunna försoningen
EFK:s historia och teologi

Mer information: www.orebromissionsskola.se/distans
Kontakt: Lennart Boström, distansansv: 076-80 50 815

Ny valbar
proﬁl

Lovsång
Miljö & rättvisa
Mission & församlingsplantering

Bibel & efterföljelse
www.liljeholmen.nu
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Kulturk[ettuläsårsr] i Kina
www.hyllieparkfolkhogskola.se
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Mer än mitt eget liv
Medverkande: Tomas Sjödin, författare och pastor
i Smyrnakyrkan Göteborg, Eleonore Gustafsson, pastor i
Ryttargårdskyrkan Linköping, Thomas Idergard S.J, tidigare
moderatpolitiker, kommunikationskonsult som studerar för att
kunna vigas till katolsk präst, Roland Spjuth, lärare i systematisk teologi vid
Örebro Teologiska Högskola (ÖTH), Åsa Molin, författare och lärare vid ÖTH och
Akademi för ledarskap och teologi, Mimmi Edin, diakonal entrepenör och inspiratör,
Carl-Henric Jaktlund, journalist; ledarskribent och debattredaktör på tidningen
Dagen, Hanna Wärlegård, lärare i etik och ansvarig för Församlingsledarakademin
på ÖTH, Moni Höglund, citypräst i Nikolai församling Örebro,
Daniel Grahn, tidigare chefredaktör på tidningen Dagen,
generalsekreterare för Erikshjälpen, Elisabeth
Sandlund, opinionsredaktör på tidningen
Dagen, Lars
Johansson,
lärare vid
ÖTH, tidskriften
NOD,
ansvarig för Forum
för tro, kultur och samhälle, Peter Eriksson, förläggare på Libris förlag. Dan-Erik
Sahlberg, programchef på Sigtunastiftelsen, sångare och musiker, Fredrik Wenell,
doktorand vid Uppsala universitet och lärare i systematisk teologi på ÖTH.
Detaljprogram, info om kostnad och anmälningstid: www.orebromissionsskola.se
Arr: Dagen, Libris och Örebro Missionsskola, tidskriften NOD och studieförbundet Bilda

