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Dalai lama medverkar i gudstjänst i svensk kyrka 

Domprosten i Lund inför besöket i domkyrkan: En stor glädje för oss i Sverige att ta emot honom 
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Den tibetanska buddhismens högste ledare, Dalai lama, besöker Sverige i april. Han kommer bland annat att 

medverka i en gudstjänst i Lunds domkyrka. 

- Det finns vissa personer i världen som har ett slags skimmer över sig. Det är väl han och Nelson 

Mandela som strålar mest tycker jag, säger Håkan E Wilhelmsson, domprost i Lund och tillika 

ordförande för Internationell människohjälp, IM. 

- Det är en stor glädje för oss i Sverige att ta emot honom. 

Det var IM som bjöd in Dalai lama när de besökte honom i New Delhi tidigare i höstas. Han tackade 

ja och eftersom han planerar att dra sig tillbaka till sitt hem i Dharamsala i norra Indien, kan det 

komma att bli hans sista Sverigebesök. 

Ser inga problem  
Håkan E Wilhelmsson ser inga problem med att en stor buddhistisk ledare medverkar i en gudstjänst. 

- Det är inte främst religionen han är känd för utan för att han står för det allmänmänskliga. Jag tror 

inte alls det finns risk för att det blir sammanblandade religioner. Alla, oavsett religiös eller politisk 

övertygelse, ser upp till honom. Han äger ett högt symbolvärde. 

Laman kommer ha ett offentligt uppträdande i Stockholm den 15 april och sedan vara i Lund två 

dagar med gudstjänsten som en av aktiviteterna. Håkan E Wilhelmsson menar att kyrkan får vara ett 

religiöst hus som har mer gemensamt med moskéer än med många svenska byggnader. 

"Ingen buddhistisk propaganda"  
- I varje världsdel finns byggnader för att människor ska söka något bortom sig själva, i Sverige är 

det kyrkor, i andra delar av världen är det andra religiösa hus. 

- Det händer att det kommer in muslimer till domkyrkan och frågar om de får be. De känner att det är 

en religiös plats. 

Hans inte alltför vågade gissning är att Dalai lamas tal kommer innehålla fred och kärlek. Någon 

buddhistisk propaganda tror han inte det finns risk för. 

"Vi censuerar aldrig"  
- Han rekommenderar ingen i västvärlden att bli buddhist, hans attityd är snarare att gräva där du står. 

Vi censurerar aldrig, vi ber aldrig att få titta igenom manus innan någon talar, men vi inbjuder bara 



personer som vi har förtroende för. 

- Jag tror man ska vara försiktig med de som är tvärsäkra på något, medan de som är öppna inger 

förtroende. Dalai lama står för något djupare som förenar människor i något gemensamt. Det är en 

ära för oss att han tackat ja till att säga något. 

IM har haft ett långvarigt samarbete med Dalai lama, sedan hans och många tibetaners flykt till 

Indien i slutet av 1950-talet då organisationen gav honom sitt stöd. Sedan dess har han besökt dem i 

Sverige flera gånger. 
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