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Judith Fagrell förord

I rörelse

De flesta kulturtidskrifter överlever inte längre än 
sina första tre, fyra nummer. Evangelium går mot 
strömmen och har inlett sin tredje årgång, och med 
förra årets pocketsuccé i kärt minne (upplagan var 
nästan slutsåld efter ett par veckor) ger vi återigen ut 
en antologi med ett urval av årgångens bästa texter.

2013–2014 var året då Evangelium växte från att 
vara utgivare av idéer och texter till att vara den rö-
relse som vi vill vara; vid sidan av det konkreta ar-
betet med tidskriften arrangerades skrivverkstäder 
i Uppsala och Stockholm och ett seminarium om 
kyrkan och journalistiken på Almedalsveckan under 
rubriken ”Är kyrkan sjukt tråkig?”. Vi i redaktionen, 
som arbetar huvudsakligen ideellt med det här, nät-
verkade idogt på Bokmässan i Göteborg.

Poängen med tidskriften Evangelium är inte att 
fylla internet med mer text utan att odla ett samtal 
om och i kyrkan som går på djupet. Detta samtal 
måste föras på flera plan: i akademin, på debatt-
sidorna, men också i arbetet med bekännelsen. Jag 
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är präst och jag tjänstgör i en församling. Där har 
kyrkan sina rötter och där förs samtalet om vad det 
är att vara kyrka idag. Men kyrkan själv glömmer sin 
kärnuppgift när reflektionen om bekännelsen blir till 
färdiga formler och ord. Samtalet måste lyftas, och 
det vill vi vara med och göra.

I antologin som du håller i handen finns nyskriven 
lyrik, essäer, intervjuer, recensioner och en novell. 
Medverkande är både debutanter och etablerade 
skribenter och texterna visar på en bredd i ämnen 
och stilistik, men i dem alla finns en strävan att un-
dersöka idéerna och komplexiteten i saken.

Det är väldigt roligt att nu kunna ge ut detta ur-
val texter från tidskriften Evangeliums andra årgång. 
God läsning, och sprid ordet. 

Händene 5 november 2014 
Judith Fagrell 

litteraturredaktör i  
tidskriften Evangelium



15

Halla Sigurdardottir prosa/poesi

Varför ges dagens ljus 
åt den plågade? 

Varför ges dagens ljus åt den plågade, 
varför skall de olyckliga leva, 
de som längtar förgäves efter döden 
och söker den ivrigare än nergrävda skatter, 
de som skulle jubla av glädje 
och prisa sig lyckliga om de fann sin grav? 
Varför lever den som famlar i mörker, 
den vars vägar Gud har spärrat? 
Suckar har blivit mitt dagliga bröd, 
min klagan är som forsande vatten. 
Det jag fruktade har drabbat mig, 
det jag bävade för har nått mig. 
Jag finner ingen frid, ingen ro, ingen vila, 
bara vånda och kval.
(Job 3:20–26)

Min terapeut har talat om för mig att det skulle vara 
bra för mig att sluta ”värdera” min omgivning. Jag 
har bland annat fått i hemläxa att inte fråga män-
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niskor jag träffar för första gången vad de arbetar 
med. Man är inte sitt yrke, mässar terapeuten. Vem 
är DU, Halla? Så frågar hen. Varje gång. Vem är jag 
under alla etiketter? Vem är jag om jag skalar bort 
mitt yrke, mitt hem, mina prylar, min lön, min sta-
tus? Vem är människan Halla? Vad tycker jag om och 
vad är det som är viktigt?

I väntrummet hos terapeuten finns en öppen spis. 
Någon sjuksköterska med inredarambitioner har sett 
till att ställa en hög med ved vid öppna spisen, trots 
att den inte används. Någon annan har ställt dit en 
papperskorg i plast. Varje vecka sitter jag där och får 
förhöjd puls av att titta på eländet.

All min tid upptas av negativa tankar. Saker är 
fula. Byggnader är fula. Människor är fula och har 
fula kläder. Människor är korkade. Människor tar 
för mycket plats. Det är som att hela världen försöker 
förolämpa mig och reta upp mig. Mest av allt ägnar 
jag tankarna åt att förakta min omgivning. Dekaden-
sen, överflödet. Det är så vulgärt. Det är så fegt. Det 
är rent av äckligt. Något dramatiskt måste hända 
snart. Det har gått för långt. Vi har det för bra. Bara 
revolutionen återstår. Stoppa borgarna i papperskor-
garna. Gråt alliansen av mitt hat! Stoppa upp jobb-
skatteavdragen i röven. Sluta åtminstone upp med 
att plåga mig! Varför har alla dessa kval drabbat just 
mig? Varför måste jag vara i centrum för all världens 
skit och enfald. Varför är jag så olycklig. Varför får 
jag inte det där som alla andra har. Det är ändå ingen 
av oss som förtjänar det, så varför kan det då inte 
lika gärna tillfalla mig? Om jag åtminstone kunde 

nöja mig med det jag faktiskt har. Om alla andra 
bara kunde visa lite hänsyn.

Skall detta ordsvall inte besvaras,  
skall en pratmakare få sista ordet? 
Ditt svammel förstummar alla,  
du smädar och ingen sätter dig på plats!

Man skall vara snygg, lycklig, kär, framgångsrik, 
ekonomiskt stabil, ha ett imponerande hem, snygga 
möbler, välklädda barn, hembakade söndagsfrukos-
tar, ekologiska ägg, välmenande svärmödrar, senaste 
telefonen, bungalow i Thailand, bröllopsresa i Mau-
ritius, rumsrena hundar, perfekt eyeliner, hotellbäd-
dad säng, betalda räkningar, inpackade hårtoppar, 
filade fotknölar, dyra terapeuter, nya örhängen, Mar-
tin Shibbyes autograf, kappa från Rodebjer, skor från 
Acne och kaffe som kostar 35 kronor per cl.

Man skall ha allt det. Eller så har man inte det. Och 
vem är man då?

Anklagaren utmanar Job med den frågan. Stackars 
karl, först är han rikast i världen, men när uslingen 
till anklagare är färdig med honom sitter han slut-
ligen på resterna av allt som var en gång var hans – 
det enda som återstår är en rykande askhög. Marken 
har rämnat under hans fötter. Allt han ägde har tagits 
ifrån honom och hans barn är döda. Job sitter där 
på askhögen, utfattig och barnlös, skallig med trasig 
mantel och börjar till råga på allt få utslag över hela 
kroppen. Utslagen blir till variga bölder och till slut 
är Job så eländig och självömkande att han till och 


