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– Vet du vilken gränsdragning som va-
rit mest konfliktfylld i världen genom 
historien, frågade en historieprofessor 
från Uppsala henne vid en middag. Hen-
nes första reaktion var gränsen mellan 
Tyskland och Frankrike men det var fel. 
Någon gräns mot Ryssland? Nej.

– Gränsen mellan Sverige och Danmark 
har varit den mest konfliktfyllda genom 
historien, svarade professorn. Under tu-
sen år var kriget vanligare än freden, ti-
der av fred i området var undantag. 

Elisabeth Linde, diakon i Svenska kyrkan 
i Södertälje, leder aftonbönen i samband 
med Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds 
årsmöte. Innan hon ger svaret på profes-
sorns fråga låter hon oss gissa. Vi gissar 
också på Tyskland eller Ryssland. När vi 
får veta att det är gränsen mellan Sverige 
och Danmark som är svaret blir vi lika 
förvånade – eller snarare på gränsen till 
chockade om jag ska vara ärlig – som 
hon blev. Vem hade kunnat tro det?

– Det faktum att gränsen mellan 
Sverige och Danmark är den historiskt 
mest krigiska i världen bör stämma oss 
till eftertanke, säger Elisabeth Linde, 
men det inger också hopp. Vem kan idag 
föreställa sig ett krig mellan Sverige och 
Danmark? Inget av länderna har intresse 
av att erövra det andra längre. Det ger 
hopp för de konflikter och krig i världen 
idag där man tror att situationen är olös-
lig och att fred inte är möjlig.

Ja, det ger hopp. Under år 2014 upp-
märksammas att Sverige levt i fred i 200 
år, att inget krig utkämpats på svensk 
mark sedan 1814. Det är värt att fira och 
värt att imponeras av, men det behöver 
också diskuteras. Vad menar vi med 
fred? Bara för att krig inte utkämpats 
på svensk mark betyder det inte att vi är 
oskyldiga som lamm. Vi vet att tyska sol-
dater korsade Sverige på väg till Norge 
under andra världskriget, i täckta järn-
vägsvagnar, med regeringens goda min-

ne. Vi vet att svenska förband är i strid 
på annan mark, till exempel i Afghanis-
tan, och under oroligheterna i Egypten 
användes svenska JAS-plan – även om 
det egentligen mest var som marknads-
föring för att svensk vapenexport skulle 
få en skjuts… Det är lätt att vara kritisk 
och det måste man vara, men det bör 
inte hindra oss från att samtidigt vara 
glada och tacksamma. Att få leva i ett 
land som har haft fred i 200 år är stort. 

Kyrkornas roll i krigs- och fredstider har 
varit skiftande men idag skulle nog alla 
skriva under på att de svenska kyrkorna 
och församlingarna förordar fred och 
försoning på alla sätt. De allra flesta är 
också överens om att Jesus var en ick-
evålds- och fredsskapare, förebild och 
inspirationskälla. 

Ett exempel på kyrkornas möjlighet 
till fredsarbete och ickevåldssträvan var 
det som hände i Jönköping den 1 maj 
i år när först en stor ekumenisk guds-
tjänst genomfördes och sedan två kyrkor 
ringde för fara under två timmar medan 
en nynazistisk demonstration drog ge-
nom staden. Inte sedan 1939, när andra 
världskriget bröt ut, har detta hänt, men 

kyrkorna i Jönköping ville varna för den 
fara som sveper över Sverige och Europa 
i vår tid och den protesten har gett gen-
klang i hela landet. Vi är många som 
känner djup tacksamhet över detta.

Händelsen i Jönköping visar att det inte 
krävs så mycket som man tror för att 
göra skillnad; att stå upp för fred och 
försoning, att varna för ofred och fara. 
Effekterna av klockringningen går inte 
att mäta men de är stora. Kyrkornas glo-
bala vecka forstätter på temat Helig fred 
– tro som fredsskapare under 2014. Vad 
kan församlingarna i din stad göra för 
freden? Jönköping har visat vägen.

Annika Damirjian

Jönköpings klockor 
visar vägen
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