Serbisk-ortodoxa kyrkan (SOK) är en av de äldsta slaviska ortodoxa kyrkorna i
världen.2 Den är en autokefal kyrka och dess medlemmar är mestadels etniska serber
tillsammans med ett antal montenegriner, makedonier, romer och ortodoxa valacher.
I dag räknar kyrkan med sammanligt omkring 9 miljoner medlemmar.3
Etableringen av SOK i Sverige är kopplad till det ökade antalet serbiska invandrare
under 1960-talet. I dag representerar SOK den största ortodoxa kyrkan av bysantinsk
tradition i Sverige. Dess arbete utförs av det Serbisk-ortodoxa biskopsstiftet för
Storbritannien och Skandinavien. Svenska prosteriet och Svenska ortodoxa
kyrkoprovinsen Heliga Anna av Novgorod ligger också under SOK:s jurisdiktion.
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Kristendomens framväxt bland serberna är knuten till missionärerna Kyrillos och
Methodios i den slaviska södern under andra hälften av 900-talet. Det var dock när
Stefan Nemanja II (d. 1228) blev kung år 1217 som villkoren uppfylldes för
upprättandet av en självständig kyrka. Bara två år senare lyckades hans bror Rastko
Nemanjić, då munken Sava, få kyrkorättsligt tillstånd för inrättandet av ett
självständigt serbiskt ärkebiskopsdöme. Ordinerad av Patriarken i Konstantinopel,
blev Sava (senare även känd som Sankt Sava) den första ärkebiskopen av de serbiskaoch kustliga-områdena och ansvarade för reformer inom kyrkan. År 1346 höjdes SOK
till ett patriarkat med säte i Peć-klostret i Kosovo. Detta följdes av en nästan fem
århundraden lång ockupation av osmanerna då patriarkatet och kyrkan upphävdes
flera gånger. Dessutom flyttades centrum till Sremski Karlovci på norr.
Efter bildandet av Konungariket Serbien (1882-1918) fick SOK en ställning som
upprätthållare av officiella statsreligionen (1903). Kyrkans prästerskap betalades av
staten, medan alla nationella helgdagar åtföljdes av kyrkritualer. Dessutom var
konfessionell religionsutbildning ett obligatoriskt ämne i alla offentliga skolor.
I den statsbildning som kom efter (Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike
bildades 1918) blev den serbiska patriarken (kyrkans högste biskop) medlem av
Kungliga rådet och flera präster blev medlemmar av nationalförsamlingen. Slutligen,
erkändes SOK officiellt av Konstantinopels patriark och Belgrad blev dess
huvudkontor 1920. Det var då att det självständiga patriarkatet i Belgrad etablerades
så som vi känner det i dag.

Under andra världskriget förlorade SOK en fjärdedel av prästerskapet och många
kyrkor och kloster förstördes. Efter etableringen av den kommunistiska regeringen
och den efterföljande jordreformen i de närmaste efterkrigstidens år blev kyrkan
berövad stora delar sina materiella tillgångar. Dessutom blev den utan någon
regelbunden inkomstkälla och därför beroende av statligt stöd. SOK:s förekomst var
reducerad strikt till den privata sfären och dess roll marginaliserades. Enligt
folkräkningen från 1953 var den konfessionella (själv) identifieringen av medborgarna
85,2 procent medan 12,4 procent var ateister. Tre decennier senare uppgavs nästan
hälften av befolkningen som ateister medan mindre än en fjärdedel deklarerades som
religiösa (23,8 procent) och nästan lika många (22,8 procent) som odefinierade.4
Efter de inbördeskrig som följde efter det socialistiska Jugoslaviens upplösning
(1991-1995) återkom frågan om religionens roll inom det offentliga sfären. Kyrkan
återfick synlighet i offentligheten, nya kyrkobyggnader byggdes och religionsstudier
blev populärt igen, liksom både manliga och kvinnliga monastiska ordrar. Detta
åtföljdes av en snabb och massiv återkomst av människor till religionen. Två
omfattande undersökningar om religiositet i Serbien5 visar en ökning av religiositet i
början av 1990-talet – då 71 procent av respondenterna såg sig som religiösa – följt av
en liten minskning och stabilisering i slutet av årtiondet (60 procent av
respondenterna är religiösa).
Med inrättandet av den första demokratiska regeringen i oktober 2000 fick kyrkan
plats i offentliga institutioner såsom skolan och armén. Detta gäller särskilt
konfessionell religionsutbildning som återupprättades i alla serbiska offentliga skolor
2001. Dessutom blev Ortodoxa teologiska fakulteten en del av Belgrads statliga
universitet 2010. Ortodoxa präster blev en del av arméns ordinarie personal och en av
biskoparna blev ansvarig för samarbete mellan SOK och armén.

Under 1960- och 1970-talen var det socialistiska Jugoslavien, som Serbien då var en
del av, en viktig källa till arbetskraft för de västeuropeiska ekonomierna. Den
dåvarande serbiska biskopen ansvarig för Västeuropa, Lavrentije Trifunović, bad 1967
den svenske prästen Christofer Klasson att ta hand om den serbisk-ortodoxa
missionen i Sverige. Den första serbisk-ortodoxa församlingen bildades i Västerås år
1972. Under de följande sju åren grundades församlingarna i Malmö, Stockholm och
Göteborg.
Den serbisk-ortodoxa kyrkan var vid denna tid en fattig och marginaliserad kyrka –
och detta återspeglades i missionen i Sverige. Samfundet var helt beroende av
prästernas egna initiativ och förmågor att hantera olika utmaningar och kunde inte
förlita sig på någon hjälp från Serbien. Fader Dragan Mijailović, kyrkoherde för
Göteborgs församling vid grundandet 1979, säger så här om de första åren:
Jag var den första prästen här. Det fanns ingen kyrka, ingenting. Jag hyrde ett klassrum, min fru
och jag tog med stolar och bänkar, förberedde två bord och satte dem ihop för tjänsten. Där
tjänstgjorde jag i tio månader. Människor var delvis rädda, delvis utan religiösa övertygelser.
Alla som hade någon kontakt med kyrkan var potentiella fiender till det jugoslaviska systemet.
Om de reste tillbaka under sin semester kontaktades de omedelbart av polisen som kallade dem
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till samtal minst två gånger under vistelsen. Och det fanns många spioner här i Sverige som
rapporterade om människor som gick till kyrkan. De var intresserade av vem som kom, vad som
hände och vad de letade efter i kyrkan. [...] Under det första året bjöd endast sexton familjer in
mig till sina hem [...]. Efter tio månader fick jag ett kapell, en liten kyrka, som var ett sjukhus
egendom. Det kan rymma cirka 180 personer. Vi var där under de följande tjugonio åren, tills en
nära vän, en före detta svensk biskop, hjälpte mig att få den nuvarande kyrkobyggnaden till ett
mycket anständigt pris.6
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Liknande erfarenheter delas av andra präster i olika delar av Sverige. Fader Milan
Gardović, präst i Malmös församling, berättar om prästernas nyckelroll under
etableringsperioden:
Den tidiga utvecklingen av Malmös församling är kopplad till Metodije Lazić, då en ung munk.
Många församlingar i detta biskopsstift existerar på grund av Metodijes arbete och engagemang.
Han tjänstgjorde i Norge, Danmark och Skåne län i Sverige. [...] Från 1974 till 1980 använde
Metodije olika anläggningar - först en källare och sedan hyrde han kyrkor. År 1980 hade denna
kyrka, som tillhörde kommunen, förvärvats för användning. Kyrkan byggdes som en
prefabrikatbyggnad och användas för administrativa uppgifter. Så använde vi den fram till 1985,
men de lät oss inte köpa den. Därför berättade Metodije i media om hur viktigt det var för oss att
ha en kyrkobyggnad. Detta var fruktbart, och vi köpte byggnaden 1985. [...] Vi har återbetalat
lånet i flera år, men vi arbetade ständigt på den andliga missionen.7

Efter det socialistiska Jugoslaviens upplösning och krigen på Balkan under första
halvan av 1990-talet ökade den serbiska befolkningen i Sverige snabbt. Mellan 1989
och 1994 ökade antalet medlemmar i kyrkan från 20 000 till cirka 30 000. 8 Det
serbisk-ortodoxa biskopsstiftet för Storbritannien och Skandinavien grundades 1990,
och dess centrum förlades till Sankt Sava-kyrkan i Stockholm.
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Kyrkliga representanter uppfattar denna period som avgörande för utvecklingen
samfundet i Sverige. Fader Milan Gardović beskriver det på följande sätt:
1990-talet var en omvälvande tid då vi fullbordade vad vi inte hade kunnat göra tidigare. [...]
Vårt folk kom hit på 1960-talet som ekonomiska invandrare och hade ingen religiös tro. Nya
generationer kom för att de måste, och utan dem skulle många församlingar ha tvingats stänga.
De hade grundläggande övertygelser och sedan, tillsammans med sina präster, växte deras tro
här. Detta beror på att kyrkorna i diasporan inte bara är andliga, utan också historiska och
kulturella mötesplatser. Så kyrkorna och klostren var hela tiden pelarna till nationens moraliska
och andliga tillstånd. [...] Under den här korta tiden ser vi hur allt har utvecklats - många kyrkor
byggdes, kloster upprättades, och nu finns det fler medlemmar och arbete.9

Trots de många gynnsamma omständigheterna upplevde kyrkan under den tiden
vissa svårigheter, främst orsakad av olika politiska åsikter kopplade till konflikten i
hemlandet. Församlingen i Malmö var målet för flera attacker med brandattacker
under 1990-talet.10

Serbisk-ortodoxa kyrkan har också haft en viktig roll gällande utvecklandet av ett
svenskspråkigt ortodoxt kyrkoliv. Detta är för det mesta kopplat till Svenska
prosteriet som grundades 1976 av Christofer Klasson, som sedan ledde det i tjugo ar.
Där ingar Sankt Maria Magdalenas församling i Göteborg och Sankt Dimitrios
församling i Kristianstad. Nuvarande ledare för dessa församlingar är prosten Dorotej
Forsner som har svensk majoritetsbakgrund. Han konverterade till den ortodoxa
traditionen i artonårsaldern och berättar så här om sin andliga resa:
När min pappa dog var jag tretton och det var dags för mig att stå på mina egna ”religiösa ben”.
[...] Jag blev intresserad av att veta vad som hände under den 1 500 år långa perioden mellan
Kristus och Luther. Jag tyckte att det måste vara någon som bevarade den gamla, ursprungliga
tron. Det var 1986 och jag bodde i en liten by nära Örebro där det inte fanns någon ortodox
kyrka. Jag började läsa böcker och insåg att det fanns en ortodox kyrka där allt fortfarande var
detsamma men jag kunde inte hitta det i Örebro. Sen började jag gymnasiet i Göteborg och där
hittade jag Sankt Maria Magdalenas församling. Jag deltog i min första liturgi och visste att det
var rätt. Jag väntade tills jag blev arton och sen konverterade till ortodoxi. [...] År 1993 reste jag
till Serbien och blev en munk där.11

Treenighetsklostret i Bredared nära Borås tillhör också Svenska prosteriet. Det besöks
regelbundet av trettio till fyrtio personer och den första svenska ortodoxa munken
började sitt klosterliv här. Trots att tjänstespråket i klostret är svenska, kommer det
ibland även ryssar, rumäner, greker, georgier och serber, och därför är också slaviska
och ryska i bruk i kyrkan.
Det är svårt att säga hur många ortodoxa svenskar det finns eftersom de är under olika
jurisdiktioner. Vissa är ortodoxa av övertygelse. Andra är ortodoxa genom äktenskap, det vill
säga deras partner är ortodox, så de konverterades för att kunna gifta sig i en ortodox kyrka. [...]
Denna miljö är inte ortodox så vi ses ibland som konstiga eller medlemmar av en sekt. Det
känns konstigt att vara en minoritet i sitt eget land. Ändå har ortodoxi ökat stadigt. Min
uppskattning är att antalet är mellan fem- och tiotusen personer, och det växer stadigt.12
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Den första svenskspråkiga församlingen Heliga Anna av Novgorod grundades 1968 i
Vadstena men blev aktiv i Eskiltuna först 1971. Den leddes först av Fader Ignatios Ek
som var ansvarig för missionen i östra och norra Sverige. Sedan april 2018 har
församlingen status som kyrkoprovins med sin egen provinsföreståndare samt
kyrkostyrelse och kyrkomöte. Den består av två kyrkoförsamlingar: StockholmUppsala och Leksand-Eskilstuna. Dessutom finns det en missionsförsamling för
Linköping-Örebro. Fader Miša Jakšić är kyrkoprovinsens föreståndare:
Här använder vi mest svenska och människor är i ett svenskt sammanhang. [...] Heliga Anna
grundades eftersom svenskar insåg att om de blev ortodoxa i de existerande församlingarna,
skulle de behöva konvertera inte bara andligt utan också etniskt eftersom det var mycket svårt
att vara svensk i dessa grupper på grund av deras annorlunda kultur och sätt att tänka. Heliga
Anna erbjuder ortodoxi till människor från detta land trots att de är en minoritet. 13

Idén bakom Svenska ortodoxa kyrkoprovinsen är att vara ett embryo till en autonom
ortodox kyrka, som inte baseras på etnicitet, utan samlas runt en biskop i en kyrka,
som varken är svensk eller grekisk, rysk eller serbisk – men helt enkelt Ortodoxa
kyrkan i Sverige.

Det serbisk-ortodoxa stiftet innefattar förutom Sverige också Storbritannien, Irland,
Island, Norge och Danmark. Det är indelat i två delar: prosteriet för Storbritannien
och Irland och prosteriet för Skandinavien. Varje prosteri består av flera församlingar.
Prosteriet för Storbritannien och Irland omfattar sju församlingar i Storbritannien
(London, Birmingham, Oxford, Bedford, Derby, Halifax och Bradford) och en på
Irland (Dublin). Det finns 11 000 registrerade kyrkliga medlemmar i Storbritannien
och Irland. Kyrkliga representanter hävdar dock att det verkliga antalet medlemmar
är mycket högre.
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I Skandinavien – utanför Sverige – består prosteriet av två församlingar i Norge
(Oslo och Kristianstad), en i Danmark (Köpenhamn) och en på Island (Rejkavik).
Ungefär 5 000 registrerade kyrkliga medlemmar finns i Norge, 4 000 i Danmark samt
400 på Island.
Det finns inga församlingar i Finland eftersom Finland är ett kanoniskt område
tillhörande den Finska ortodoxa kyrkan. Med dess tillstånd håller dock den Serbiskortodoxa kyrkan gudstjänst en gång per månad i Helsingfors. Antalet registrerade
kyrkliga medlemmar i Finland är 1 000.

I Sverige består kyrkan av åtta serbiskspråkiga samt fyra svenskspråkiga församlingar
(två i svenska prosteriet, två i svenska kyrkoprovinsen). De flesta av församlingarna
har sina egna kyrkobyggnader. Nuförtiden finns det nio kyrkobyggnader och sju av
dem har köpts från andra kristna församlingar och sen anpassades i enlighet med den
serbiska ortodoxa traditionen. Sankt Sava-kyrkan i Stockholm byggdes 1992 och
invigdes 2014. En kyrkobyggnad i Halmstad är under uppbyggnad. Klostret Heliga
Guds Moders beskydd i Smedjeryd är den nuvarande bostaden för biskopen Dositej
Motika som sedan starten leder Biskopsstiftet för Storbritannien och Skandinavien.
Enligt Fader Dušan Raković “växer kyrkan ständigt så att prästerskapet har ökat
från sex till tolv under de senaste två decennierna. De är alla, med undantag för en,
invandrare av olika generationer själva”. Han förklarar att de brukar rekryteras från
Serbien och sen lär de sig språket och blir bekanta med arbetet och människorna i
Sverige. I stiftet finns det, förutom 12 präster i Sverige, 14 andra präster, d.v.s. 9 i
Storbritannien (med ytterligare två tillgängliga), 1 i Irland, 3 i Norge och 1 i Danmark.
Från och med 2018 har 14 präster blivit pensionerade.
Som kyrkoherde för det serbisk-ortodoxa stiftet i Storbritannien och Skandinavien
är biskopen underordnad den Heliga församlingen av Serbisk-ortodoxa kyrkan,14 det
vill säga SOK:s ledning, som består av alla aktiva biskopar i hemlandet och
utomlands. Dessutom utser biskopen två prostar, en för varje prosteri, som direkt
övervakar prästernas och församlingarnas arbete, samt sköter olika ekonomiska
uppgifter.
Stiftet är ekonomiskt oberoende av hemlandet och det får ingen ekonomisk hjälp
från Serbien. Samfundet får dock bidrag från den svenska staten eftersom det är
upptaget som medlem i det statsbidragsbetättigade samverkansorganet Ortodoxa och
österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER) – genom Myndigheten för stöd till
trossamfund. Förutom 10 procent av det tilldelade statliga stödet får stiftet ett
ekonomiskt bidrag från varje församling, som beräknas enligt församlingarnas egen
årsbudget. Denna finansiering hanteras av stiftets styrelse, som består av utvalda
församlingsrepresentanter, och används för prästernas inkomster samt olika stiftets
frågor.
Utöver detta finansieras församlingarna genom medlemskap och medlemmarnas
frivilliga bidrag, liksom kyrkans olika aktiviteter (till exempel försäljning av ljus,
ikoner och souvenirer). Varje församling har sitt eget församlingsråd, ett organ som
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ansvarar för församlingens ekonomiska frågor. Församlingsrådet består av utvalda
kyrkliga medlemmar och deras mandat varar i sex år. Varje beslut som fattas av ett
församlingsråd måste godkännas av biskopen eller stiftets styrelse. Beslut som fattas
av stiftets styrelse måste emellertid genomföras av församlingsråden.
Kyrkan ser det som sin grundläggande uppgift i Sverige att anordna gudstjänst samt
att organisera församlingslivet med allt som det innehåller, t.ex. dop, bröllop och
begravningar. Dessutom är samfundet öppet för olika slags kulturella aktiviteter. På
det viset sker ibland religionsundervisning, undervisning i serbiska språket samt
traditionell serbisk dans undervisning och körundervisning.
Serbisk-ortodoxa kyrkan har under sina första femtio år i Sverige gått från två
tomma händer mot att bli en integrerad del av det svenska samhället. Kyrkans
betydelse ligger i förmågan att bevara och sprida en särskild syn på kristen tradition.
Samtidigt ger den nya uttryck för och dimensioner till kristendomen i Sverige. Att
upprätta en ortodox praxis utifrån det svenska språket och kulturen ger ett helt nytt
perspektiv på eventuell framtida utveckling av den serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige.
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