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En söndag blev jag ombedd att predika i  Djurgårdskyrkan på 
Djurgården i Stockholm. Jag hade då ingen församlingstjänst 
utan tjänstgjorde i rikskyrkan. Men då och då hoppade jag in, 
när någon församling saknade en präst. I just Djurgårdskyr-
kan hade man några månader tidigare haft en ”falsk” präst – 
det vill säga en man som utgett sig för att vara präst. Jag hade 
läst om det i tidningarna, men inte tänkt så mycket på det. 

Eftersom jag var en smula osäker på var på Djurgården kyr-
kan låg, så startade jag extra tidigt hemifrån för att vara säker 
på att komma i tid. Det visade sig att jag hittade kyrkan med 
en gång, och att jag hade gott om tid innan gudstjänsten skulle 
börja. Men eftersom kyrkan var öppen, med kyrkporten på vid 
gavel, så gick jag in och letade upp sakristian som jag brukade 
göra.

Då jag kom in i sakristian träffade jag kyrkvaktmästaren, 
som satt där och väntade. Vi hälsade, och jag gav honom en 
lapp där jag skrivit upp psalmerna vi skulle sjunga. Kyrkvakt-
mästaren tog emot lappen och satt kvar på stolen utan att göra 
sig någon brådska. Han tittade lite på psalmlappen och sa se-
dan:

– Vet du om att vi har haft en falsk präst här?
Jovisst, det erinrade jag mig då. Och så fortsatte kyrkvakt-

mästaren:
– Jag såg med detsamma att det inte var någon riktig präst.
Han spände ögonen i mig och jag blev en smula orolig. 

Aldrig tidigare hade jag varit i den där kyrkan. Så för man-
nen i sakristian måste jag vara en främling. Kanske såg han 
nu en falsk präst i alla nya som kom dit. Jag insåg också, att 
jag inte hade några papper med mig, som kunde styrka att 
jag var prästvigd. Mitt gamla körkort skulle inte heller duga, 
bortsett från att knappast ens min mamma skulle känna igen 
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ynglingen på fotot. För ett ögonblick fruktade jag, att mannen 
i sakristian skulle ringa polisen, så att de stormade in mitt un-
der gudstjänsten. 

Det var många tankar som då snurrade i huvudet. Men 
mest av allt undrade jag hur kyrkvaktmästaren hade kunnat se 
att det var en falsk präst. Vad hade väckt hans misstänksam-
het?

– Den där falske prästen, gjorde han bort sig i liturgin? frå-
gade jag och var noga med att få med alla facktermerna. 

– Jag menar vände han sig fel och så där? Stod han vänd 
mot församlingen när han skulle vara vänd mot altaret? fort-
satte jag.

– Nej då, menade kyrkvaktmästaren. Sådana fel gjorde han 
inte.

Där fick jag! För gudstjänstordningen kunde jag. Men tydli-
gen kunde också en falsk präst vända sig mot altaret respektive 
församlingen på ett riktigt sätt. Vad kunde det då ha varit, som 
fått kyrkvaktmästaren att bli misstänksam?

– Men sången då? undrade jag, väl medveten om att på den 
punkten var jag själv tämligen skral. Och för min inre syn såg 
jag redan polisbilarna efter bara några stavelser på ”Sänd ditt 
ljus och din sanning”. Tänk om det var på den punkten den 
falske prästen avslöjats.

– Nej, sa kyrkvaktmästaren. Inte var det nått fel på hans 
sång. Tvärtom! Han var en riktig baddare på att sjunga. Fak-
tum är att vi nog inte har haft en bättre sångare.

Mitt mod sjönk. Inte det liturgiska och inte sångförmågan. 
Återstod egentligen bara predikan. Jag tänkte på min egen, 
som jag knåpat med till den här söndagen. Den var kanske i 
originellaste laget, tänkte jag och sa lite modstulet:

– Var det så att han predikade lite underligt?
– Nej, fortsatte kyrkvaktmästaren. Inte var det nått fel på 

hans predikningar. Han predikade mycket bra.
Alltså inte liturgin, inte sången och inte heller predikan! 

Vad var det då som fått denne skarpsynte man att avslöja den 
falske prästen? Jag var tvungen att fråga direkt ut.

– Jo, en riktig präst gör som pastorn gjorde, förklarade vakt-
mästaren och nickade vänligt mot mig. 

– Han kommer in här i sakristian i god tid, fortsatte han, 
och slår sig ned här innan gudstjänsten ska börja och pratar 
precis som vi två gör nu. 

Jag andades ut. I kyrkvaktmästarens ögon var jag alltså inte 
klassad som en falsk präst. Men kyrkvaktmästaren var inte fär-
dig. Han hade mer att säga. Och det han sedan sa, kom som 
en kalldusch för mig.

– Nej, fortsatte kyrkvaktmästaren. Så gjorde minsann inte 
den där falske prästen. Han kom visserligen också i god tid, 
innan gudstjänsten skulle börja, men han gick inte in här i sa-
kristian. Istället la han ifrån sig sina gudstjänstböcker på trap-
pan härute och började prata med fyllona som går och driver 
här utanför …

Jag skämdes! Jag tror att jag sällan skämts så mycket. Jag 
skämdes över att ha blivit klassad som en ”riktig” präst. Och 
jag skäms återigen, nu när jag erinrar mig den här historien, 
som dessvärre är sann till punkt och pricka. Jag skäms över 
att jag den gången klarade mig från kyrkvaktmästarens dom. 
Hur mycket hellre skulle jag inte vilja ha varit en ”falsk” präst.

Men jag lärde mig mycket den gången om vad som är falskt, 
och vad som är äkta. Och när så småningom gudstjänsten där 
på Djurgården var över, åkte jag hem och skrev ner vad jag 
nyss varit med om. Jag ville till varje pris inte glömma den lek-
tion jag fått. Och medan jag skrev började jag fundera. Hade 
kyrkvaktmästaren lite försynt velat lära mig något? Ville han 
påpeka för mig, att jag inte borde sitta där i sakristian och små-
prata? Antydde han på ett fint sätt, att utanför kyrkan fanns de 
människor som jag borde bry mig om?

Jag vet inte. Det blev aldrig av att ringa honom och fråga. 
Därför vet jag än idag inte om han menade, att jag gjorde fel 
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eller inte. Det är svaret på frågan hur det gick sen. Inte heller 
vet jag hur det sen gick för den falske prästen. Jag vet inte ens 
om han dömdes för något brott. Men han har alltsedan den 
dagen varit min obekante vän.

Hur gick det sen är en fråga, som jag ofta haft anledning att 
ställa mig under min bibelläsning. Många gånger slutar histo-
rierna väl abrupt och lämnar mig som bibelläsare i okunnig-
het om fortsättningen. I denna boks första kapitel tar jag upp 
det kanske mest flagranta exemplet. Men det finns många fler. 
Av ett bestämt skäl pekar jag bara på en del av Bibelns ”ofull-
bordade” i några andra kapitel. Det gäller till exempel profeten 
Jona, vars vidare öden jag gärna velat följa.

Skälet till att jag mycket medvetet har avstått från att avslöja 
mina egna tankar om fortsättningen är, att det är min förhopp-
ning, att den som läser detta ska inspireras till att fundera själv. 
Varför inte välja ut en biblisk person och följa dennes vidare 
öden så långt det går, och där informationen tar slut fundera 
själv en smula? Vi vet ju att man redan tidigt i kristendomens 
historia, genom legender och annat, upplyste de kristna om 
vad som hände sen med bibliska gestalter som Maria Magda-
lena, Tomas, stjärntydarna och officeren på Golgata (han som 
fick namnet Longinus). 

En del bibliska personers  vidare öden berättas det om re-
dan i Bibeln. Petrus och Paulus, Jakob och Stefanos, för att 
bara nämna några, hör till de gestalter, som vi får följa i deras 
vidare öden i till exempel Apostlagärningarna. Men Jesu mor, 
Maria, försvinner ganska snabbt ur handlingen. Om hennes 
himmelsfärd säger Bibeln inte ett ord. Den fortsättningen har 
någon annan berättat.

Så hur gick det sen? Ta gärna med den frågan under bibel-
läsningen. Det kan vitalisera ett bibelsamtal över middagsbor-
det eller i en bibelstudiegrupp. Lyssna på varandra och tänk 
själva! Själv skulle jag bra gärna velat följa Kain på hans väg till 
en ny familj. Och hur fortsatte livet för Potifars hustru? Plå-

gades hennes samvete  någonsin av skuldkänslor för vad hon 
orsakat Josef? Och hur hade Josef och hans bröder det i landet 
Gosen? Kom de överens?

Jag skulle kunna ge massor av fler exempel. Men varför inte 
fundera själv? Eller tillsammans med andra?

Denna bok blir den tredje och sista i min serie essäer eller 
kåserier (som någon skrev) om Bibeln. Arbetet har fyllt mig 
med glädje, och jag hoppas att även några andra kan ha fun-
nit lite glädje. Men viktigast av allt är att fler ska ha upptäckt 
vilken källa Bibeln är. Ur den källan kan man verkligen ösa!

Vingåker sommaren 2014 
Jan Carlquist 
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