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Bibeln/Nya testamentet på hotellrummet

Bibeln/Nya testamentet har i mer än hundra år funnits på de flesta svenska hotellrum och
de finns där även idag. Från början låg säkert bibeln/nya testamentet väl synlig på lämplig
plats i hotellrummet, exempelvis på nattduksbordet. Idag hittar man oftast skriften på en
mer undanskymd plats i en skrivbordslåda eller i en garderob. 

Många enskilda hotellgäster har nog mer än en gång ställt sig frågan om varför skriften finns där, men
det har för de allra flesta inte varit en så stor fråga att man orkat engagerat sig.
Det finns dock ett väl känt undantag i Sverige. År 2006 skrev en man vid namn Stefan Jansson ett brev
till Scandic, med frågan om varför bibeln/nya testamentet var utlagd i hotellrummet. Han undrade
även hur de tänkt  då de placerade ut en religiös  bok och om det  var  för  att  det var  en kristen
hotellkedja. 

Han fick ett svar med tack för sina synpunkter och Scandic förklarade att bibeln/nya testamentet
funnits där som en tradition. De förklarade även att alla religioner var välkomna till Scandic och att de
nu uppmanade alla sina hotell att ta bort bibeln från hotellrummen, men att de skulle ha kvar den
som en gästservice i receptionen. 

Scandics  ledning  uppmanade  sina  hotell  att  plocka  bort  Bibeln  från  sina  hotellrum  och  utöka
gästservicen i receptionerna till att även omfatta Koranen och judiska Tanakh. 
Detta ledde till att det blev ett väldigt rabalder. Efter ett inslag i Sveriges radio om Scandics agerande
uppmärksammades saken i  tidningarna och journalisten Göran Skytte  menade att  man verkligen
borde bojkotta Scandic. Många kristna människor reagerade negativt på att Scandic ändrade sig efter
klagomål från en enda kund och stämde in i uppmaningen till bojkott av Scandic. 
Om det var bojkotthotet eller de kristnas reaktioner ska vara osagt, men efter cirka två månader
fanns åter Nya Testamentet på plats i Scandics hotellrum. Och enligt Gideoniterna invigs inte ett nytt
hotell utan att de finns på plats.

Internationellt

Den brittiska hotellkedjan Travelodge började plocka bort biblarna från sina hotellrum för cirka sju år
sedan med hänvisning till "Vi lever i ett multikulturellt samhälle. De kunder som skulle vilja ha en
bibel under sin hotellvistelse kan hämta en sådan i receptionen". 

Travelodges konkurrent Premier Inn gick i motsatt riktning: "Biblar finns tillgängliga i alla Premier Inns
rum.  Skulle  en  kund  inte  finna  en  bibel  på  rummet,  kan  man  i  förväg  säga  till  om  det." 

En bibel i hotellrummet 

Avsikten  med  att  börja  lägga  ut  bibeln/nya  testamentet  var  naturligtvis  att  sprida  det  kristna
budskapet. Målgruppen var i första hand hotellens gäster eftersom de ofta bodde ensamma och att
de ansågs behöva en ”sund” och stärkande kvällsläsning. Hotellanläggningar sågs inte med blida ögon
av flera grupper i samhället och långt in på 1900-talet talades det ofta om ”syndens nästen”. 
Här fanns manliga resanden, samt tillgång till alkohol och andra frestelser, vilket naturligtvis var ett
hot mot det etablerade livet i samhället.
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Några historiska fakta

1823 började Internationella bibelsällskapet i USA att sälja biblar till olika hotell. 

1898 möttes två kristna affärsmän i Wisconsin, USA. De fick idén att starta en organisation för kristna
handelsresanden och 1899 startade de Gideoniterna vars uppgift var att dela ut biblar gratis till alla
hotell i USA och senare även till hotell i resten av världen. 

1908 delades de  första  25 biblarna  ut  och  innan  årets  slut  hade  de placerat  ut  5  774  biblar  på
hotellrum i 17 amerikanska delstater.

1919 bildades Resande Köpmäns Kristliga Förening i Sverige, som senare bytte namn till Gideoniterna.

2009 la Gideoniterna ut cirka 4 000 biblar på svenska hotellrum. Varje år delar Gideoniterna ut cirka
45 miljoner biblar i världen (inklusive i Sverige).  

2014 finns Gideoniterna i 197 länder.

Svenska hotellgäster vill vare sig bli saliga på bibeln eller porr

I nättidningen Nyheter24 kan man läsa följande korta artikel:

”När hotellkedjan Best Western Hotels 2011 frågade sina kunder vad de helst skulle vilja svartlista på
hotellrummen blev svaren entydiga - låt oss slippa bibeln - och porr.
På frågan "Vad saknar du på hotellrummet" svarade 44 procent frukt och godis, 23 procent saknar
böcker och tidningar och 20 procent huvudvärkstabletter samt vitaminer.
På frågan "Vad skulle du helst svartlista på hotellrummet?" svarade 67 procent heltäckningsmattor, 49
procent porrkanaler, 26 procent bibeln och 20 procent överkast på sängen.”

Vilka förändringar som hotellkedjan tänkte vidta med hänsyn till enkätsvaren redovisades dock inte i
artikeln. 
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