
Gudlösa änglar

Att Gud är verklig endast i litterär betydelse är del av en sekulär humanistisk insikt som 

med nödtvång behöver försvaras lika metodiskt och innerligt som dess bundsförvant 

demokratin. Detta är det övergripande temat i Christer Sturmarks bok 'Personligt. Samtal 

med fritänkare' (Fri Tanke förlag 2008). Sturmark är ordförande för Sveriges 

'Humanisterna', en organisation som i sin svenska utformning vuxit med 400% under de 

senaste fyra åren. En framgång mycket beroende av dess ambition att ta medial strid mot 

religiöst förtryck i dess olika institutionella och individuella, internationella och svenska, 

former. Den här boken är ett sådant resonerande, stridbart uttryck, men samtidigt en 

initierad och personlig framställning av humanismens livssyn med sitt säte i historiskt 

förlagt kritiskt och vetenskapligt tänkande. Ett tillämpbart sätt att se på en tingens 

materiella och existentiella ordning som avvisar flummiga religiösa dogmer, grymma 

och farliga gudar och övernaturliga, bisarra förklaringar. Sturmark har samtalat -- 

inlevelsefullt -- med ett tjugotal människor med olikartade yrken, etnisk bakgrund, och 

filosofisk och politisk hemvist kring frågor som berör humanism och politik.

Det är kulturpersonligheter som sångerskan Eva Dahlgren (bilden), skådespelaren 

Stellan Skarsgård, ABBA mannen Björn Ulvaeus; journalister, debattörer och författare 

som Lena Andersson (berömd för sitt sommarprogram om Jesus), Dilsa Demirbag-Sten, 

Kaj Fölster (dotter till Alva och Gunnar Myrdal), Sara Mohammad (ordförande i 

Riksföreningen 'Glöm Aldrig Pela och Fadima'), och Åke Ortmark och Hans Bergström; 

politikerna Nyamko Sabuni (integrations- och jämställsminister), diplomaten emeritus 

Sture Linnér (vän och kollega till Dag Hammarskjöld), 'feminististisk initiativs' Gudrun 

Schyman och liberalen, EU-politikern Maria Robsahm (f. Carlshamre); läkare, som 

professorn i tumörbiologi och överlevare från förintelsen Georg Klein, debattören PC 

Jersild, och neurologen Richard Levi; och utöver de tre återstående svenskarna, 

professorn i filosofi Torbjörn Tännsjö, justitiekanslern Göran Lambertz och austronauten 

Christer Fuglesang, medverkar i Sturmarks samtal fyra internationellt renommerade 

ateister och författare: Richard Dawkins, Michel Onfray, Sam Harris och Daniel Dennett. 

Varje samtal beledsagas av ett foto (Nadja Hallström) som inte illustrerar, utan gestaltar 



den talande på ett fantastiskt sätt. 

Sturmark sam-talar, intervjuar inte. Och det innebär att var och en av dessa 

personer får utrymme att diskutera de aspekter som är individuellt specifika. Med både 

Lambertz och Sabuni kretsar samtalet kring religionsfrihetens problem, att det i denna 

'frihetens' namn kan begås övergrepp som omskärelse av unga flickor och pojkar och 

som strider mot andra mänskliga rättigheter; med Demirbag-Sten, Mohammad och 

Schyman om religion som ett ekonomiskt och socialt system för kontroll av kvinnans 

reproduktion och integritet (hit hör också homofobin); med Jersild, Klein och Levi om 

vidskepelse, vanföreställningar och hallucinationer som i religionens namn uppphöjs till 

'legitima' religiösa uttryck som normalt skulle betecknas som tecken på mentalsjukdom, 

liksom att i alla föreställningar som har att göra med abort, dödshjälp, genteknik, 

fosterdiagnos finns inslag av religiositet; och, slutligen, Fuglesang, Onfray, Tännsjö, 

Harris, och Dawkins som alla återkommer till den 'double-think' vetenskapssyn med 

vilken kristna forskare (inte bara kreationister), försöker förena teologiskt tänkande med 

vetenskapligt, byggt på evidens och förnuft. Religionen tvingas alltmer retirera -- under 

protest. 

Men det finns två fält som jag tycker är speciellt intressanta och som ämne dyker 

upp i så gott som varje individuellt samtal eftersom det provocerar den fritänkande 

humanisten. Religionsutövare anser sig ha monopol på andlighet, på det mystiska, det 

irrationella. Men om "allt det fantastiska [reduceras] till en tvåtusenårig saga som kretsar 

kring en bronsåldergud" är det religionen som är blind (Skarsgård). En religion byggd på 

dogmer kan inte vara andlig i universell bemärkelse, hävdar de samtalande; andlighet 

och skönhet står fria och kan hittas i litteratur, i musik, eller, varför inte, uppstå, som alla 

finländare vet, vid ett bastubad (etymologin för 'löyly' lär vara 'ande'; jämför med 

engelskans 'spirit' och tyskans 'Geist' som även dessa ord saknar religiösa konnotationer). 

Moralen likaså har inget med religion att göra. Hur mycket omoral tillåter inte religion 

de troende? Som flera i boken påminner oss om: utan det nedärvda månandet om 

varandra skulle vi inte ha fortlevt som art. Lojalitet och solidaritet är 

evolutionsrelaterade. De moraliska sanningarna är objektiva och existerar oberoende av 

oss, förklarar Tännsjö och Dennett. Vetenskap är dessutom vackert! Tro, hopp och kärlek 



får inte besmutsas av religion, säger Kaj Fölster.

Det andra samtalsfältet är kyrkans förtryck, nationellt och globalt. De samtalande 

diskuterar barnens rättslöshet vid språkbruk (vad är ett 'kristet' barn, ett 'muslimskt'?); 

statens brister vad gäller uppdraget att ge alla barn en konfessionslös skola (Karleby 

skolor tillåter julfester i kyrkan!); de tvivelaktiga konfessionella friskolorna; den kristna 

propagandan i dagspressen och radion i konflikt med de demokratiska public service 

avtalen (ett opartiskhetens och osaklighetens fenomen som är ännu mera påtagligt i 

finlandsvensk/finländsk dagspress och radio). 

Det är en fascinerande bok, spännande, lättläst och lärorik. Den kunde med 

framgång tjäna som underlag för undervisning i etik och religion i gymnasie- och 

folkhögskolor, och i studiecirklar kring humanism och religion. Och givetvis är den en 

tillgång för vilken läsare som helst. 
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