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SAK UD BÖRAJ ÄLSA RÄH? 

Jag menar egentligen: Ska du börja läsa här? Men det har 
du nog redan listat ut. Även om bostäverna är fel så har vi 
en förståelse, en tolkning av det vi läser. Vi associerar och 
tanken går vidare. Det är syftet med den här boken. Ut-
veckla texterna, läsa mellan raderna, hitta nya ord, skriva 
funderingar i marginalen eller på raderna som finns på 
en del sidor. 

Du kan börja läsa här! Annars är ju undertiteln »Hopp-
texter« och då menar jag att det går bra att börja på vilken 
sida som helst. Hoppa omkring! Huvudtiteln är Fågel Fe-
nix, och min tanke är, att som Fenix dör från det gamla 
livet och börjar ett nytt liv, så kan vi människor förändras 
och börja något nytt. Det finns hopp, nytt liv att upptäcka.

Jag googlade på Fågel Fenix och fick fram bland annat 
följande: Fenix av grekiskans Phoenix betyder purpurfär-
gad. Fågel Fenix, är en mytisk fågel förknippad med en 
rad legender från olika kulturer. Den var en helig fågel 
hos forntidens egyptier.

Jag sammanfattar även följande: Fågel Fenix betyder 
feniciska fågeln. Eftersom Fenix i grekiskan också är be-
nämningen på palmträdet, förekommer i antik konst av-
bildningar av Fågel Fenix ofta tillsammans med palmkvis-
tar. Sådana bilder är vanliga i katakomberna, där de första 
kristna höll sina underjordiska gudstjänster och begravde 
sina döda. Som hemligt kristet kodtecken var det lämpligt. 
Fågeln förekom i allmänna och hedniska sammanhang och 
när man använde den behövde det inte betyda att man 
röjde sig som kristen. 

Ändå hade den för de kristna sin särskilda, dolda inne-
börd. Det heliga tecknets hemlighet var: Kristi död och 
uppståndelse.



Med hopptexter menas också, hopp som i hoppas, texter 
som ger förhoppningar. Min önskan är att du ska finna nå-
got för dig i de här texterna, som kan ge dig förväntningar 
inför framtiden och att du som Fågel Fenix dör från något 
och står upp igen till nytt liv, ny kraft, ny glädje och ny tro. 
Kanske du får nya tankar och ord, så att du börjar stryka 
och ändra eller komplettera i texterna.

Jag hoppas att det du läser och kompletterar kan ge dig 
något värdefullt. Så välkommen att hoppa omkring bland 
texterna.

Boken är din!

De flesta bibelorden finns i boken, men vid några tillfäl-
len, då det gäller längre texter, hänvisar jag till Bibeln. Om 
du som sitter i fängelse eller häkte inte har någon bibel, ta 
då kontakt med någon i fängelsekyrkan så kan du få hjälp. 

De bibelord jag citerar i boken kommer från översätt-
ningen: Bibel 2000. Om inget annat sägs.

Jag har ibland vid kontakt med häktade och fångar be-
rättat om min bok. Någon gång har jag frågat, om man vill 
skriva en egen text eller bön. Vid andra tillfällen har jag 
spontant fått olika texter. De texterna har jag publicerat 
som jag fick dem, alltså inte gjort några redigeringar. 

TACK till er som delat med er av era tankar!

TACK till Gunilla Morén och min fru Monica som läst 
och varit bollplank samt min son Johan som gjort omslaget!




