
Tal	  till	  KG	  Hammar,	  Kalmar	  domkyrka	  14	  nov	  2015	  

Käre	  KG!	  

Du	  är	  en	  av	  de	  mest	  illa	  omtyckta	  personerna	  i	  Svenska	  kyrkan!	  	  

Det	  är	  priset	  som	  den	  som	  sticker	  ut	  hakan	  och	  bryter	  mot	  invanda	  får	  betala.	  

För	  har	  du	  har	  väckt	  känslor,	  ilska,	  ja,	  vrede…	  

Men	  samtidigt	  är	  du	  också	  en	  av	  de	  mest	  beundrade	  och	  respekterade.	  Både	  inom	  och	  utanför	  
kyrkan.	  	  

Hösten	  1998	  fick	  du	  många	  brev.	  Av	  skilda	  slag.	  Ett	  kom	  från	  Göteborg:	  

”Vi	  är	  ett	  äldre	  par,	  86	  och	  81	  år	  gamla,	  som	  vill	  skriva	  och	  tala	  om	  att	  ärkebiskopen	  gör	  ett	  så	  bra	  
jobb.	  Vi	  är	  stolta	  över	  att	  ha	  en	  sådan	  ärkebiskop.”	  

Sedan	  följde	  ytterligare	  hyllningar.	  Det	  fanns	  ett	  PS	  i	  brevet	  också:	  	  

”Strunta	  i	  påven!”	  

Ja,	  det	  var	  en	  annan	  påve	  då.	  En	  som	  stoppat	  en	  audiens	  efter	  den	  upprörda	  Ecce	  Homo-‐debatten	  
och	  som	  föranlett	  det	  gamla	  paret	  att	  skriva.	  	  	  

Brevet	  kom	  från	  min	  sons	  morföräldrar.	  Men	  just	  det	  stod	  inte	  i	  brevet.	  	  

Idag	  får	  du	  Smålands	  akademis	  Dag	  Hammarskjöld-‐pris.	  	  

”Vägen	  till	  helgelse	  går	  i	  vår	  tid	  med	  nödvändighet	  genom	  handling”,	  skriver	  Hammarskjöld	  själv	  i	  
sina	  Vägmärken.	  	  

Detta	  har	  vi	  tagit	  fasta	  på	  i	  akademin.	  Handlingen.	  Engagemanget.	  I	  Hammarskjölds	  efterföljd.	  	  

I	  somras	  var	  jag	  i	  Abisko.	  Där,	  utmed	  Kungsleden,	  från	  just	  Abisko	  till	  Nikkaluokta	  förbi	  Kebnekaise	  
finns	  ett	  antal	  Vägmärken	  utplacerade	  på	  stenar.	  Du	  invigde	  för	  drygt	  tio	  år	  sedan.	  	  

Låt	  mig	  citera	  en	  favorit.	  Två	  botaniska	  noteringar	  först	  dock:	  Rhododenron	  syftar	  på	  lapsk	  alpros	  och	  
Pinguicula	  på	  fjälltätort.	  Hammarskjöld	  gillade	  ju	  latin.	  Båda	  blommorna	  är	  små	  –	  men	  så	  vackra!	  	  	  

”Den	  arktiska	  sommarnattens	  dagvard:	  en	  doft	  av	  is	  och	  bristande	  knoppar	  –	  rostbrunt	  blänk	  på	  
nakna	  stammar,	  glitter	  i	  kådigt	  unglöv	  –	  råkarnas	  frasande,	  lövsångarnas	  drillar	  –	  isblockens	  dödglans	  
i	  motljuset,	  Rhododenrons	  purpurvåg	  uppför	  strandheden	  –	  bland	  brunt,	  förtorkat	  ris	  Pinguiculas	  vita	  
stänk	  av	  solljuset	  svala	  vatten.	  Seger	  –	  	  

Ödmjukheten	  inför	  blomman	  i	  trädgränsen	  öppnar	  vägen	  upp	  på	  fjället.”	  

Välkommen	  fram	  KG!	  

Årets	  D	  H-‐	  pris	  utdelas	  till	  dig	  med	  följande	  motivering:	  	  

Med	  sin	  öppenhet	  i	  trosfrågor	  och	  sitt	  engagemang	  mot	  vapenexport	  liksom	  arbete	  med	  fredsfrågan	  
inom	  Kyrkornas	  Världsråd	  har	  han	  verkat	  i	  Hammarskjölds	  anda.	  Till	  detta	  kommer	  författande	  om	  
den	  förre	  generalsekretaren	  och	  initiativ	  till	  att	  bringa	  klarhet	  om	  hans	  död.	  	  

Stort	  grattis!	  

Och	  därmed	  lämnar	  jag	  ordet	  till	  dig!	  	  


