Vox Pacis
Fredens röst
Axplock från Bröderna Lejonhjärtats paneldebatt, söndagen 16 oktober.
Finns det något i era urkunder som korresponderar med Astrid Lindgrens syn?

Ulf Lindgren, (präst): Tar man filmen rakt upp och ner stämmer den inte alls med Bibeln, men ser
man bit för bit så är allt från Bibeln. Gravstenen i slutet med ”Karl och Jonatan Lejon”, tex.
Jonatan känner vi från Gamla Testamentet, hans bästa kompis var mannen som hette Lejonet från
Juda = Kung David. Jonatan och Davids vänskap är kanske den starkaste vänskapen mellan två män
som finns i hela Bibeln. Jonatan är också den i bibelberättelsen som offrar sig – inte för David utan för
riket/världen. Draken. I slutet finns draken från Uppenbarelseboken (boken som avslutar Bibeln), med.
Boken handlar om kamp – men den kampen är inte efter döden utan i tiden. Kampen slutar inte med
att draken bara försvinner utan striden slutar med att staden kommer ner från himlen. Det Lindgren
beskriver som en by är i Bibeln en stad – det nya Jerusalem (det nya himmelriket på jorden, min anm).
Tara Olavidotter (buddhist): Det finns mycket symboler som man kan plocka ur filmen. T.ex
”Karmafallet”. Inom buddhismen talar vi mycket om karma – om orsak och verkan, och om Sofia som
står för vishet, visdom. I buddhismen finns två slags visdom: Den ena som är bortom vårt tänkande –
vår andliga visdom, en universell visdom, som genomsyrar allt. Den andra är en vardaglig visdom som
präglas av våra handlingar i jordelivet. Och HUR vi gör val. Är det utifrån en bra motivation som
medkänsla mot andra och oss själva, eller utifrån egots självcentrering? Genom bra vardagsval
påverkas vår förmåga att närma oss vår andliga visdom, bortom dualiteten. Några av personerna i
filmen rör sig mellan en vardaglig visdom och en universell, tex Jonathan, Sofia och Karl.
Ondskan kan inte bekämpas med krig. Krigar man mot ondskan blir den bara starkare. Det är ett
gammalt sätt att tänka. Vårt eget hat måste vi helt enkelt älska, älskas till döds. Det är bara kärleken
som överbryggar.
Awad Olwan, (imam): Det finns mycket i filmen som korresponderar med islam. I Koranen finns
striden mellan gott och ont och man säger att striden är evig – så länge människor lever på denna
planet. Det finns en föreställning om att det goda alltid vinner men Koranen bestrider den uppfattningen. Den säger att i denna värld är det orsakslagen som styr.
Den viktigaste frågan i religionerna är inte om Gud finns eller inte finns utan huruvida det finns en
fortsättning på vårt liv eller inte. Därom är religionerna ganska oense. Jag menar att själen är odödlig,
att den lära som finns i Koranen har motsvarighet i kristendomen och allt har sin grund i Mose lära.
Religionerna bygger på idén, inte bara att Gud finns utan att GUD ÄR. Kriget mellan det goda och det
onda. Muhammed har lämnat en tydlig plan/färdväg hur den troende muslimen ska kämpa. Han ska
kämpa för Guds skull inte för sin egen vinning eller för världsliga frågor. Man får inte vara den första
som tar till strid. Man ska alltid lägga ner vapen om motparten visar vilja till fred. I inbördeskrig ska
man hellre låta sig dödas än döda.
Alan Scharf, (psykolog, jude): Enligt judisk tro är hela syftet att leva, hela meningen med att
inkarneras och komma till jordelivet – är att göra livet heligt i alla sina handlingar. Hur vill du skapa ditt
liv är en central fråga. Ett liv där man inte följer sin andliga bestämmelse är ett bortkastat liv. Sann
glädje, sann lycka kan bara nås genom att följa Gud, dvs. sin andliga väg. I judisk tro finns
föreställningar om livet efter döden – men det är inte så stor koncentration på det, utan mer: Hur ska vi
hantera livet här och nu - och vad vi gör av livet får direkta följder efter att vi dött.
Suzanne Bruchfeld,(psykolog/mindfullneslärare, jude): Jag är mer dragen till judisk mystik –
främst kabbalan än den ortodoxa läran. Rent allmänt kan man säga att judendomen kan presentera
olika bilder/vägar. Själen är odödlig och är under ständig utveckling. För att relatera till filmen så
beskriver man olika vägar efter den fysiska döden (enl. judisk mystik) – där inkarnationen är en möjlig
väg. Inte så känd men inom kabbalan en självklarhet. Allt har att göra med var själen befinner sig i sin
utveckling och vilka prövningar hen behöver genomgå för att hitta sitt sanna själv. Det finns många
likheter med buddhismen. Är man ganska klar med sitt jordeliv kan man komma direkt till Eden och bli

befriad från sina prövningar. Sen finns själar som kan sitta fast, kring det materiella, kring kroppen och
de har svårt att släppa taget och plågas en tid innan de släpper taget. Sen finns Gehenna – en
reningsperiod, där man möter prövningar man undvikit. Blir man klar där kan man gå vidare till den
universella identiteten bortom jaget. Man måste genomgå flera identiteter – men det är omöjligt så
länge man har en fysisk kropp.

!

Paneldebatt efter Bröderna Lejonhjärta. Ulf Lindgren, Tara Olavidotter, Awad Olwan, Suzanne Bruchfeld, Alan Scharf.

Fråga: Kan vi göra slut på ondskan?
Ulf: Det finns mycket ondska, men det finns ingen ondska! Ondskan som en egen kraft finns inte, tex
som Draken i filmen. Det är Bibeln ganska ense om. Ondskan kan inte ta slut på sig själv utan vad
Jesus pratat om är att se sig själv i den andre, att väcka empati: ”allt vad ni vill att människorna ska
göra mot er, måste ni göra mot dem”. Då agerar vi inte med rädsla utan med något annat – det
gudomliga inom oss talar. Ondskan tar inte död på sig själv, men godheten kan växa och därmed
tömma/punktera ondskan. Ondskan agerar inte, men är formbar av handling.
Tara: Ondskan finns egentligen inte som något utanför oss, det är något vi alla har inom oss. Vi har
och bär alla på en rädsla. Vi är oftast inte medvetna om hur rädda vi är – vi är rädda för döden,
konstant, varje sekund. Meditationen kan hjälpa oss att komma till en andlig intelligens som är ett med
universum. Vi når då ett enhetsmedvetande. Dualiteten upphör. Och rädslan.
Awad: Frågan om ondskan är väldigt komplex. Om jag förstått Koranen rätt så menar Koranen att
ondskan är en följd av människans valfrihet. Det är inte så att människan i sig är god el. ond –
ondskan finns hos alla utan undantag. Olika faktorer avgör hur människan sen blir: uppfostran,
utbildning, klasstillhörighet, miljön – de faktorerna kan påverka till att vi gör onda handlingar. Eller
goda. Koranen sa något intressant – människans synder stärker ondskan i henne. Och Muhammed sa
att alla de små dumheterna vi gör i vardagen liknar tändstickor – som tillslut blir en stor tändstickshög
– som kan elda upp en hel skog. Om vi inte besinnar oss.
Alan: Om vi ser det ur en mänsklig synvinkel så slåss vi alla med ondskan inom oss själva.
Människolivet innehåller mycket lidande. Vi ställs alla inför att välja mellan att följa det onda eller det
goda. Man kan ju se det i filmen, också. Draken följer den som har luren. Draken i sig själv är kanske
varken ond el god. Vi har valet. Judendomens tro/lära ger oss möjlighet att välja det goda.
Fråga: Hur vara en människa – och inte en liten lort? Finns det något i era urkunder som kan
hjälpa och vara en inspiration för människan?
Ulf: Det finns väldigt många personer i Bibeln som är i den processen, t.ex. Petrus och Judas. Båda
förråder Jesus men på olika sätt. Båda reagerar olika, Judas tar sitt liv, Petrus växer. På Jesus fråga
efter uppståndelsen: Älskar du mig? svarar Petrus: Ja. Jesus säger då: Du får vara klippan på vilken
du ska bygga, inte för att du begriper, inte för att du gör rätt, utan för att du älskar. Överfört till filmen
är Petrus, Skorpan/Karl./ Abraham är också en person som det är spännande att se närmare på….
Tara: Att vara modig inom buddhismen är att göra ingenting, att stoppa karmaflödet och genomskåda
sin egen lilla klaustrofobiska värld. Det finns ingen som är ensam. Det är livsviktigt att kunna vara
ensam. Det krävs mod för att komma någon vart på en andlig väg.

Awad: det går inte att sätta upp lagar som gäller alla människor. Jag hävdar att det är ett personligt
ansvar att ta ställning till vad som är gott och vad som är ont. Man måste göra det som man uppfattar
är gott och hoppas på att det blir ett bra resultat.
Suzanne: Vi behöver älska den lilla lorten inom oss själva– och kanske i Nanglima få kärlek till de
onda soldaterna, att önska att de får se den blindhet de rör sig i - och bli befriade från sina bojor.
Staffan Götestam och Lotta Melanton inledde och avrundade afton med sina egna berättelser
kring filmens gestaltning. Staffan berättade att i princip allt som Astrid Lindgren gjort var en strävan
efter fred. Staffan ser också filmen om Bröderna Lejonhjärta som en film om tröst. Han berättade
vidare att Jonathan som Staffan gestaltade blev en frihetssymbol och en tröst för många ensamma
barn. Och andra. Staffan blir ännu idag kontaktad, nästan varje månad, av olika människor som vill
komma i kontakt med Jonathan.
Lotta Melanton, scenograf i filmen berättade om de olika miljöer som filmen spelades in: Södermalm
i Stockholm, Hans Alfredssons tomt i Skåne – samt i Danmark och på Island. Och om och hur
Körsbärsgården, Nanglima, Draken skapades fram, m.m.

JULTACK TILL ALLA FÖR EN SPÄNNANDE EFTERMIDDAG!
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Staffan Götestam

Scenbild från Bröderna Lejonhjärta

Skorpan och Jonathan
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Tibetanska operaartister från tibetanska exiloperan TIPA, från filmen Silverfågeln

