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Innehåll

I detta nummer

KN-Kyrknyckeln är en tidning från Svenska kyrkan i 
Luleå. Tidningen utges av Luleå domkyrko församling 
och Nederluleå församling med fyra nummer per år och 
delas ut gratis till alla hushåll i församlingarna. Tidningen 
finns även att läsa på vår hemsida www.svenskakyrkan.
se/lulea

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Richard Marklund, 
Nederluleå församling. 
Ställföreträdande ansvarig utgivare: Domprost Charlott 
Rehnman, Luleå domkyrkoförsamling.

Redaktörer: Eva Bergman (Nederluleå församling)  
Karin Holmgren Tyskling (Luleå domkyrkoförsamling) 
I redaktionen: Anders Alm, Ulf Boström, Catrine 
Kostenius, Anna-Stina Svedberg.

Hör gärna av dig via e-post till  
kyrknyckeln.lulea@svenskakyrkan.se 

Vi ansvarar inte för inskickat material som vi inte har 
beställt. Däremot tar vi gärna emot alla redaktionella 
tips. 

Redaktionens postadress: Nederluleå församling,  
att. Kyrknyckeln, Box 42, 954 21 Gammelstad.

Luleå domkyrkoförsamling, växel 0920-26 48 00
Nederluleå församling, växel 0920-27 70 00 

Tryckt på miljövänligt papper hos Lule Grafiska AB.

Nästa nummer av Kyrknyckeln kommer 
i juni 2014.

Vi finns på Facebook
Har du hittat till församlingarnas sidor 
på Facebook? Där kan du ställa frågor, 
diskutera, delta i tävlingar, ge svar, 
lära känna nya personer, få tips om konserter, 
gudstjänster och mycket annat.  
Luleå domkyrkoförsamling:  
www.fb.com/luleadomkyrko
Nederluleå församling: www.fb.com/nederlulea 

omslagsbild: Anna Maria och Malin Grönlund. foto: Privat.
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Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som 
ett sigill vid din arm. Stark som döden är 
kärleken, lidelsen obeveklig som graven. 
Dess pilar är flammande eld, en ljungande 
låga. Mäktiga vatten kan inte släcka 
kärleken, floder kan inte svepa bort den.

Bibeln, Höga Visan 8:6-7

Om kärlek
Ett, tu, tre, på det fjärde ska det ske, på det femte gäller det, 
på det sjätte smäller det!

Så brukade vi säga för att samla mod till att doppa oss i 
Luleälven när vi var små. Ungefär så känns det att skicka iväg 
en församlingstidning om sex och samlevnad till tryckeriet. 
Det finns ju så många synsätt på detta ämne.

Ska kyrkan komma med en moralpredikan nu, kanske 
någon tänker. Det är för mycket hysch, hysch om sex menar 
en del. Hela samhället är översexualiserat, anser andra.

Ämnet sex och samlevnad är lockande, men komplicerat. 
Vi tror att det är viktigt för alla, unga som gamla. Alla 
människor har egna erfarenheter – både positiva och 
negativa i allmänhet. 

Vi har träffat några personer som delar med sig av det de 
vet, tycker och tänker om detta ämne.

Anitha Risberg, fysiolog och forskare på Luleå tekniska 
universitet, lär oss mer om hur hormonerna påverkar våra liv. 

Malin och Anna Maria berättar om hur de fann varandra.
Victoria Svärdh, universitetspräst i Luleå, resonerar kring 

vårt behov av att få prata om känslor och relationer.
Cristina Grenholm, teolog i Svenska kyrkans läronämnd, 

har koll på hur Svenska kyrkan ser på sex, äktenskap och 
trohet.

Missa inte heller Ulf Boströms berättelse om hur det gick 
till i kyrkstugorna i Gammelstad förr i världen och sist men 
inte minst den finska författarinnan Eeva Kilpis underbara 
dikt ”En sång om kärlek”.

Trevlig läsning,
önskar redaktörerna 
Eva Bergman och Karin Holmgren Tyskling
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– Om vi har kunskap om vad som sker i våra kroppar kan vi förstå varandra som man och kvinna, säger Anitha Risberg.

Tema Sex och samlevnad

 Anitha Risberg är medicine 
doktor i fysiologi på insti-
tutionen för hälsovetenskap 

på Luleå tekniska universitet. I sin 
forskning har hon intresserat sig för 
mäns och kvinnors hälsa. Just nu in-

går Anitha i en forskargrupp som ar-
betar med att ta fram ett undervis-
ningsmaterial om sex och samlevnad 
för grundskole- och gymnasieelever.

– Om vi har kunskap om vad som 
sker i våra kroppar kan vi förstå var-

andra som man och kvinna, och det 
finns en hel del forskning på det här 
området, säger Anitha.

Mannen somnar gott
Hon börjar med att förklara att när 
vi talar om en vetenskaplig sanning 
så gäller den cirka 65-70 procent av 
befolkningen. Man kan alltså inte 
dra alla över en kam. Trots det kan 
vi ha nytta av en del som är veten-
skapligt belagt, menar Anitha. Hon 
tar ett exempel på en situation som 

Är det sant att män kan bli pappor hela livet?  
Kan skoteråkning påverka sexlusten?

Forskaren Anitha Risberg vet svaren på en del av 
gåtorna om hur våra kroppar fungerar.

Anitha forskar om
kroppens kärlekshormoner
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kanske många i en heterosexuell 
rela tion känner igen: Mannen som-
nar gott efter ett samlag, men kvin-
nan kan inte somna och känner sig 
kanske till och med övergiven av sin 
älskare.

– Det är lätt att mannen blir miss-
förstådd som någon som inte bryr sig, 
men det finns en fysiologisk förkla-
ring, påpekar Anitha.

När mannen fått utlösning vid sam-
laget frisätts flera hormoner: Hormo-
net och sömnmedlet melatonin, hor-
monet oxytocin som har en avslapp-

Tema Sex och samlevnad

◀ När hormonerna avtar i våra kroppar  
med stigande ålder påverkas vårt  
känsloliv, berättar Anitha.

nande effekt, och lusthormonet dopa-
min som fyller honom med känsla av 
tillfredställelse. Sammantaget gör det 
här honom trött varför han inom kort 
sover gott. Kvinnan å andra sidan 
fylls även hon med samma hormoner, 
och de har samma effekt på henne, 
men hon kan ändå känna sig pigg ef-
tersom mannens sädesvätska innehål-
ler fruktos.

– Ja, det är som att ta en druv-
socker tablett, och då kan det vara 
svårt att somna, säger Anitha. 

Hon beskriver det här som något 

som fungerade bra när vi var grott-
människor. Att en i paret var vaken 
när den andra var trött var en över-
levnadsmekanism. En av dem kunde 
”hålla vakt” och varna om möjliga 
faror. Men även i nutid har vi alltså 
kvar denna funktion från forntiden.

– Det sker förstås bara om man inte 
använder kondom, säger Anitha.

Dags skrota myten
Anitha vill också reda ut begreppen 
sexuell och fertil som ofta blandas 
ihop.

– Sexuella är vi från födsel till död, 
men fertila är vi endast en begränsad 
tid i livet, berättar hon.

Faktum är att de högsta nivåerna 
procentuellt sett av det manliga och 
kvinnliga könshormonerna testoste-
ron och östrogen uppmätts hos fost-
ret i den tredje graviditetsmånaden. 
Forskning har också visat att män 
och kvinnors hormonnivåer ökar i 
tonåren och avtar i 50-årsåldern med 
samma linjära förhållande. Det bety-
der att män lika väl som kvinnor har 
en minskad förmåga att bli föräldrar 
med stigande ålder. 

– Det målas upp en bild av att män 
kan bli pappor hela livet, men det är 
en myt, säger Anitha.  

Hon tycker att bilden ofta förstärks 
i media då äldre män som blir fäder 
ofta lyfts fram även om forskning vi-
sar att det är ovanligt.

– Faktiskt kan endast ett fåtal bli 
pappor efter 70-årsåldern, menar hon 
och föreslår att vi skrotar myten.

Kaxiga äldre kvinnor
När hormonerna avtar i våra krop-
par med stigande ålder påverkas vårt 
känsloliv, berättar Anitha. När för-
delningen av manligt och kvinnligt 
könshormon förändras kan kvinnan 
uppleva att hon blir mer kaxig och 
vågar vara tuffare, medan mannen 
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Tema Sex och samlevnad

som tidigare inte haft lätt för att grå-
ta kan känna sig gråtmild. Det är en 
omställning som för vissa personer 
kan vara påtaglig.

– Ni har kanske hört om män som 
inte gråtit när de blivit pappor men 
när de fått barnbarn har de tagit till 
tårarna. Det är fullt naturligt, menar 
Anitha.

Ett annat exempel är den nyför-
lösta kvinnan som har lättare att höra 
svaga ljud än mannen.

– Så när det nyfödda barnet vak-
nar på natten kan han behöva en kär-
leksfull ”knuff” för att vakna, säger 
Anitha. 

Hon understryker att vi inte ska 
anklaga, utan tala till varandra med 
varma vänliga ord.

Minska på stressen
På frågan om vad som har den störs-
ta påverkan på ett gott sexliv svarar 
Anitha utan tvekan:

– Stress är värst!
När vi stressar frisätts hormonet 

kortisol som är ett prestationshormon 

och det binder de manliga och kvinn-
liga könshormonerna testosteron och 
östrogen. Det gör att sexlusten mins-
kar. Men, vi kan göra något åt detta. 

– Genom forskning vet vi en hel del 
om vad som kan stimulera till ökad 
sexlust, säger Anitha. 

Först och främst gäller det att han-
tera stressen och ge utrymme för 
fysiska aktiviteter som minskar 
stresspåslaget.

– Att hugga ved och åka snabbt, till 
exempel på en skoter, stimulerar det 
manliga könshormonet, så det är inte 
konstigt om han tar fram motorcy-
keln igen på ålderns höst, för då ökar 
sexlusten, skrattar Anitha.

Älska och förlåta
Sova nakna bredvid varandra ”kitt-
lar” det sensoriska nervsystemet när 
hud möter hud. Då ökar lugn-och-
ro-hormonet oxytocin, som i sin tur 
gör oss tillgängliga både kroppsligt 
och känslomässigt, berättar hon.  
Mycket av sexlusten sitter i våra 
känslor. Låga krav, tillit, frihet att 

vara sig själv, och att duga som man 
är, spelar en betydelsefull roll i en 
kärleksfull relation, där sex ingår 
som ett sätt att kommunicera och 
vara nära varandra. 

Anitha understryker att det inte 
bara handlar om kropp och känslor, 
utan att våra tankar också är viktiga, 
liksom vår förmåga att ta beslut.

– Älska och förlåta är viljehand-
lingar som sker i frontalloben i hjär-
nan och påverkar hur väl vi kan möta 
den andra. 

Hon menar att vi kan bestämma oss 
för att hjälpa den andre att känna sig 
trygg och på så sätt forma vår egen 
goda kärleksrelation. Det hjälper om 
vi tolkar olikheter som något positivt 
i stället för tvärt om, om vi vill leva 
tillsammans och låta kommunikatio-
nen mellan varandra vara en pågå-
ende process.

– Det handlar om att förstå i stället 
för att missförstå varandra.

Text: Catrine Kostenius
Foto: Anders Alm
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Varför blir det så här?
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Tema Sex och samlevnad

 Malin hette från början Berg 
i efternamn men som ton-
åring bytte hon till Grön-

lund, namnet på den orgelbyggar-
släkt som hon tillhör. Hon växte upp 
i Gammelstad. Tidigt blev hon en-
gagerad i kyrkans verksamhet. Det 
började med musiken, barnkör och 
barnverksamhet i Nederluleå. Som 
tonåring blev hon värvad till Ör-
näsets ungdomskör och under hela 
gymnasietiden var hon med i som-
markyrkan varje sommar. Efter stu-
denten bestämde hon sig för att åka 
till USA och arbeta som au pair. 

– Men det blev bara några månader, 
det fungerade inte riktigt med min 
värdfamilj. 

Malin kände sig ensam och utsatt 
och sökte sig till den lokala kyrkan. 

– Kyrkan blev min familj. Jag blev 
mottagen med öppen famn. 

Upplevelsen var avgörande för 
Malins val att studera till präst. 

– Jag kände att jag ville vara delak-
tig i den där öppna famnen. 

Hagaberg
Malin åkte hem och började på 
Svenska kyrkans grundkurs på Haga-
bergs folkhögskola i Södertälje. Hon 
kände att hon kommit rätt. Under 
våren fick Malin i uppdrag av skolan 
att vara värd för de sökande till näs-

Malins och Anna Marias första möte hade kunnat bli deras sista, om inte 
Anna Maria beslutat att göra något åt saken. I dag bär hon Malins efternamn. 
Prästkandidaterna Anna Maria och Malin Grönlund är sedan två år tillbaka 
gifta med varandra. 

– Många brudpar som inte har en så stark relation till kyrkan försöker kanske 
dämpa det religiösa under vigseln, för oss var det tvärt om, berättar Anna Maria.

Från vänskap till 

äktenskap

– För mig är förälskelsen något som går i skov. Den kommer och går, säger Malin, 
här på utflykt tillsammans med Anna Maria.

vara till besvär. Sedan satt jag på tå-
get och ångrade mig hela vägen hem, 
jag kunde inte sluta tänka på Malin, 
minns Anna Maria. 

Och det kunde ha slutat där om 
inte Anna Maria beslutat att göra 
något åt saken. Hon ringde skolan 
och bad dem leta fram en tjej som 
hon glömt namnet på, men som gick 
Svenska kyrkans grundkurs och kom 

ta års kurs. Det visade sig att Anna 
Maria var en av dem. Malin guida-
de henne runt på skolan, de åt lunch 
tillsammans och pratade.  

– Vi kände fort att vi hade en sam-
hörighet, jag har aldrig klickat så fort 
med någon, berättar Anna Maria.

Efteråt ville Malin ge Anna Maria 
sitt telefonnummer. 

– Men jag tackade nej, jag ville inte 
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från Luleå. Någon anade vem det 
rörde sig om och la en lapp med Anna 
Marias kontaktuppgifter på Malins 
skrivbord. 

– Anna Maria från Sundsvall? Jag 
känner väl ingen från Sundsvall, 
minns Malin att hon tänkte. 

Vänskap
Det dröjde inte länge innan det gick 
upp ett ljus för Malin och kontak-
ten upprättades. Fram växte en djup 
vänskap.

– Jag kunde prata med Anna Maria 
om saker som jag inte pratat med nå-
gon annan om. Vi blev väldigt nära 
vänner på en gång. 

Hösten 2007 flyttade Malin till 
Uppsala och påbörjade sina studier 
på Johannelunds teologiska högskola. 
Johannelund var ett medvetet val. 
Hon gillade gemenskapen och sättet 
att undervisa där, seminarierna och 
diskussionerna lockade mer än uni-
versitetets föreläsnings baserade un-
dervisning. Hon hamnade mitt i dis-
kussionen om samkönade relatio-
ner. Den aktuella dokumentär filmen 
Jenny, Gud och tystnaden av filma-
ren Ingela Lekfalk användes som 
diskussionsmaterial på skolan. Fil-
men handlar om Jenny som läser till 
präst just på Johannelund. Jenny är 
homo sexuell och ensam i klassen 

”Vad ska ni ha på er?” var den vanligaste frågan inför vår vigsel. Vilka heteropar får 
en sådan fråga, undrar Malin och skrattar. För oss var det aldrig någon tvekan, vi ville 
båda ha brudklänning. Malin och Anna Maria vigdes i kapellet på Hagabergs folkhög-
skola. Vigselförrättare var Annika Nordekvist.

om att vara positiv till välsignelse av 
partnerskap. 

Diskussionens vågor gick höga på 
skolan och Malin kastade sig ivrigt in 
i debatten. Hennes åsikter var klara 
men hon pratade aldrig om sin egen 
bisexualitet på skolan. 

– Om någon hade frågat hade jag 
naturligtvis berättat. 

Malin är uppvuxen i en familj där 
människors olikheter aldrig varit nå-
got problem, där allas lika värde all-
tid har varit det som väger tyngst. Det 
har inte alltid varit lätt för henne att 
möta en värld där man plötsligt gör 
skillnad på människor.

– Min gammelmormor brukade all-
tid säga: ”Jag är som Gud har skapt 
mig”. Och då blir det svårt när andra 
säger: ”Nej, du är inte som Gud har 
skapt dig”. Mitt hjärta brister varje 
gång det händer.  

Våren 2009 blev Malin och Anna 
Maria ett par. Samma höst började 
även Anna Maria på Johannelund. 

– När vi blev tillsammans var jag 
tvungen att berätta för mina kompi-
sar som var emot samkönade relatio-
ner, berättar Malin, men de blev fak-
tiskt mest ledsna för att jag inte kände 
mig trygg med att berätta för dem. De 
blev mer sårade av min bristande till-
lit till dem än att jag blev ihop med en 
kvinna.

Tema Sex och samlevnad

Vigseln
Efter tre år tillsammans gifte de sig 
på Hagaberg där de träffades första 
gången. 

– Vigseln var väldigt viktig för oss. 
När man behöver argumentera så 
mycket för samkönade vigslar som 
vi gjort, så funderar man mycket var-
för det är viktigt för egen del, tänker 
Anna Maria.

Vigseln, som de utformat tillsam-
mans med prästen, tog över en timme 
och avslutades med nattvard. 

– Många brudpar som inte har 
en så stark relation till kyrkan för-
söker kanske dämpa det religiösa, 
för oss var det tvärt om, säger Anna 
Maria som efter vigseln tog Malins 
efternamn. 

– Vi tycker det är viktigt att ha 
samma namn. I framtiden kan det 
vara svårt att se oss som en familj och 
då handlar namnet om att förstärka 
den identiteten, säger Malin. 

Vardagen 
Nu har de bott tillsammans i över 
fyra år och varit gifta i två. I dag bor 
de i en studentlägenhet i Uppsala. 
Den första rosaskimrande tiden har 
övergått i vardag.

– Fast jag tycker det går upp och 
ner. För mig är förälskelsen något 
som går i skov. Den kommer och går, 
säger Malin.  

Och konflikter har de naturligtvis 
som alla andra par.  

– Först grälar vi och är arga på var-
andra, sedan sätter vi oss ner och 
samtalar om varför det blev som det 
blev. 

Just nu har Malin studieuppehåll 
och jobbar som församlingsassistent 
och Anna Maria fortsätter sina präst-
studier. Hur framtiden ser ut får visa 
sig så småningom. 

– Förr var jag en sådan som smidde 
planer, sen upptäckte jag att det inte 
gick så bra. Jag har börjat ge upp det 
där med att planera. Det blir som det 
blir, säger Malin och skrattar. 

Text: Ulf Boström. Foto: Privat.

Fotnot: Från och med den 1 november 2009 
viger Svenska kyrkan par av samma kön. 
Första kyrkliga vigseln av ett samkönat par 
i Luleå domkyrkoförsamling ägde rum i år, 
alltså 2014.
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Facebooksidan LTU Bekännel-
ser var den första av Sveri-
ges bekännelsesidor, en trend 

som snabbt fått spridning. De flesta 
som studerar eller studerat vet hur 
det är. Man har nästan alltid tenta-
ångest, pengaångest och helgångest. 

Vissa har ångest för att de vaknade 
upp hos fel kille eller tjej, andra har 
ångest över hemlängtan och en to-
tal ensamhet. Och visst är det lätt att 
skriva av sig anonymt, som ett med-
delande i sanden, för att sedan se att 
det sakta men säkert åker längre och 

längre ner i historiken och till slut 
bara blir Facebookhistoria. 

Helgsynder
Facebooksidan LTU Bekännelser 
rymmer allt. Den är en slags förteck-
ning över lulestudenters alla helgsyn-

Sex kan vara härligt och spännande, men också riktigt pinsamt. Det tisslas 
och tasslas runt om på Sveriges universitet, och många pratar om samma 
sak, nämligen bekännelsesidorna på Facebook. Det är sidor där studenter 
”biktar” sig och avslöjar sina mörkaste, djupaste och pinsammaste 
hemligheter kring sex och relationer.

Studentens bekännelser
Universitetsprästen Victoria Svärdh möter många studenter som är i behov av att prata om relationer.
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Tema Sex och samlevnad

der, rädslor och skämsobjekt. Någon 
köpte studentprylar som pennor och 
linjaler, men har bara använt linjalen 
tre gånger, för att mäta sin penis. En 
annan har köat extra på ICA, för att 
få betjänas av den snygga blondinen.

Vi kan kalla honom Oskar, han som 
startade LTU Bekännelser tillsam-
mans med en kompis. Han vill vara 
anonym. Idén kom från kompisen 
som stött på en liknande sida när han 
var utbytesstudent i Asien. LTU-sidan 
var den första av detta slag i Sverige, 
men fenonomenet spreds snabbt och 
nu finns det liknande sidor vid i stort 
sett alla universitet och högskolor. 
LTU Bekännelser har cirka 4000 som 
gillar sidan, Uppsalastudentens be-
kännelser har 14 000. 

Varför tror du att sidan blev så 
populär?

– Jag kan ju bara tala för mig själv, 
men det är roligt att läsa om pin-
samma händelser. Det är kul att veta 
vad som sker under ytan i ens närhet, 
säger Oskar.

Inlägg sållas bort
Oskar administrerar sidan tillsam-
mans med en vän och de väljer ut vil-
ka inlägg som ska publiceras. Ibland 
måste de sålla bland inläggen efter-
som många handlar om otrohet; så-
dana inlägg vill de inte publicera. Pu-
bliceringen fungerar så här: Om man 
vill ”bikta” sig så hänvisas man till 
en extern sida där man skriver sitt 
meddelande anonymt. När Oskar får 
meddelandet kan han alltså inte se 
vem det är som skrivit det. 

Oskar säger att de aldrig publicerar 
inlägg där man kan identifiera vem 
inlägget handlar om, inte heller pu-
blicerar de saker som har med exem-
pelvis graviditet att göra. I början fick 
sidan in cirka tio meddelanden per 
dag, men det har nu minskat. Kvalita-
tiva inlägg prioriteras framför många 
inlägg. 

Oskar menar att studentlivet i 
mångt och mycket kretsar kring sex, 
eftersom många studenter flyttar upp 
till Luleå för att få en nystart i livet 
och för att ha kul. Han berättar att 
det tisslades och tasslades en hel del 
när sidan var ny. Det var ofta den si-
dan alla pratade om.

– Ibland när man hade postat ett 

bra inlägg, kunde jag sätta mig i hör-
net på ett café på campus och höra 
hur folk pratade om inlägget. Det var 
roligt!

Universitetspräst Victoria
Victoria Svärdh är universitetspräst 
på Kyrkan på Campus vid Luleå tek-
niska universitet. Hon vittnar om att 
många studenter är i behov av att 
prata. 

– Det är svårt att generalisera vad 
samtalen handlar om, det är mycket 
om relationer men också frågor om 
vad som är meningen med livet.  
Victoria säger att det är svårt att jäm-
föra det som skrivs på bekännelse-
sidan med att bikta sig för en präst, 
men att det ändå finns likheter. 
– Det handlar om att få ur sig något, 
det kanske känns som att alla andra i 
hela världen klarar alla tentor men att 
man själv känner sig ensam med att 
få göra omtentor hela tiden. Bikten 
handlar om att sätta ord på något. 

Glömt och förlåtet
Men det finns en viktig skillnad mel-
lan bekännelser och kyrklig bikt po-
ängterar Victoria, nämligen att vid en 
kyrklig bikt så erkänner man något 
och blir sedan förlåten. Då fungerar 
prästen som ett verktyg som förmed-
lar Guds förlåtelse. Det man sagt är 
glömt och förlåtet, medan det som 
skrivs på Facebook eller andra sidor 
finns kvar för alltid. 

Kyrkan har genom tiderna funge-
rat lite som ett internetforum där man 
kan berätta sanningen och få trös-
tande ord, men man kan också få för-

Fakta Bikt och enskilda samtal
Enskilda samtal på Kyrkan på Campus
Enskilda samtal utgår från varje persons individuella behov. Det kan röra sig om studier, 
relationer, stress, tro eller något annat som känns angeläget. Samtalen är kostnadsfria 
och sker under tystnadsplikt. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska  
kyrkan. Präst, pastor eller diakon finns tillgänglig i rum C301 på LTU varje måndag 
kl.13-15 samt övriga tider efter överenskommelse. Upplysningar: Universitetspräst 
Victoria Svärdh, tel. 0920-27 70 84, victoria.svaerdh@svenskakyrkan.se            
Bikt
Bikten är ett sätt att få förlåtelse, att försonas med Gud och sig själv. Prästens roll är att 
fungera som vittne till det som sägs, och är den som – på Jesu Kristi uppdrag – förmed-
lar förlåtelsen. Prästens tystnadsplikt är absolut, vilket innebär att det enligt lag är för-
bjudet att föra vidare något som framkommit vid bikt eller enskilda samtal.

låtelse och vara säker på att ens hem-
ligheter stannar hos dem man av-
slöjade dem för. Präster har en juri-
diskt bindande tystnadsplikt. Men 
allt behöver man inte berätta, menar 
Victoria.

– Vissa saker ska man kanske inte 
berätta, för att vara rädd om sig själv. 
Och det är en skillnad på att anför-
tro sig för någon och att säga mer än 
man tänkt.

Jourhavande präst
Victoria Svärdh arbetar aktivt med 
att röra sig kring de som arbetar och 
pluggar på universitetet. Hon tyck-
er det är en viktig del i arbetet som 
präst. Vissa präster sitter regelbun-
det i telefonjouren som jourhavan-
de präst; en telefontjänst man når 
via nödnumret 112 alla dagar mel-
lan 21.00 och 06.00. Svenska kyr-
kan planerar att erbjuda ett nytt sätt 
att samtala med en präst, genom ett 
webbforum där man kan komma i 
kontakt med jourhavande präst via 
chat.

Det är uppenbart att många av oss 
behöver få formulera sig och dela 
med sig, ibland även av det som är 
lite pinsamt, men också av det som 
gör riktigt ont. Det är en del av det 
mänskliga och det sätter spår i all 
utveckling. 

– I Bibeln står det att sanningen 
skall göra er fria, avslutar Victoria 
Svärdh.

Text: Elina Holmgren Tyskling  
Foto: Anders Alm
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tonar äktenskapet som samlevnads-
form, menar Cristina. 

Det goda äktenskapet kan skydda 
och värna vår sårbarhet, är tanken. 
Läronämnden anger vad som är äk-
tenskapets kännetecken: ”kärlek, in-
timitet, sexuell gemenskap, livslång 
trohet och ansvar”. En annan vik-
tig aspekt av äktenskapet är ”två 
personers val av varandra som unik 
livspartner”.

Makt och maktlöshet
Om kärleken är Guds gåva, är då sex 
alltid något bra?

– I vår teologiska reflektion om sex-
ualiteten måste vi våga se verklighe-
ten som den faktiskt ser ut. Just ef-
tersom sexualiteten är en sfär i vårt 
liv där vi är så oerhört sårbara, säger 
Cristina. 

– Sexualiteten kan bli ett medel för 
förtryck. Den kan utrycka makt och 
maktlöshet. Den kan bli destruktiv 
och självförstörande. Svenska kyr-
kan tar därför i många olika sam-
manhang stark ställning mot sexuell 
exploatering. 

Svenska kyrkan arbetar mot våld 
i äktenskap och i sexuella relationer 
och mot övergrepp på och exploate-
ring av barn. Cristina betonar att just 
barnens perspektiv är oerhört viktigt. 

– Övergrepp mot barn och ung-
domar kan generera ett livslångt li-
dande. Det måste vi som kyrka och 
samhälle ta ansvar för. 

Text: Anna-Stina Svedberg
Foto: Magnus Aronson

Tema Sex och samlevnad

Ingen har väl missat de senaste 
årens debatt om vigsel av sam-
könade par, alltså om en kvin-

na kan gifta sig med en kvinna och 
en man med en man. I debatten har 
olika tankar kring Gud, kärlek och 
sexualitet mötts och ibland krockat. 
Till slut, år 2009, tog kyrkomötet, 
Svenska kyrkans ”riksdag”, beslutet 
som gör det möjligt för par av sam-
ma kön att gifta sig i kyrkan. Bakom 
beslutet finns en reflektion kring Bi-
belns texter, kyrkans erfarenhet av 
tro, och vårt mänskliga liv idag. Den 
här reflektionen kallas med ett annat 
ord för teologi. 

Cristina Grenholm är präst, förfat-
tare och professor i teologi. Som kyr-
kosekreterare är hon också sekrete-
rare i läronämnden, en nämnd som 
yttrar sig i de teologiska frågor som 
kyrkomötet behandlar.  

Cristina, hur ser Svenska kyrkan på 
sexualitet, kärlek och relationer?

– Kärleken är en gåva av Gud. Ja, 
kärleken är den viktigaste gåva vi 
fått. Den är en absolut nödvändig-
het för oss. Utan den överlever vi inte. 
Det är vår mänskliga sårbarhet som 
gör kärleken nödvändig. Kärleken är 
den enda kraft som verkligen förmår 

Cristina Grenholm arbetar nära ärkebisko-
pen och generalsekretaren för Svenska kyr-
kan. Till hennes uppgifter hör att samordna 
det teologiska arbetet på nationell nivå i 
Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan  
och kärleken
Vad säger Svenska kyrkan om sexualitet, kärlek och relationer? 

Kyrknyckeln frågar en kvinna som bör veta; Cristina 

Grenholm, som är kyrkosekreterare och chef för sekretariatet för 

teologi och ekumenik på kyrkokansliet i Uppsala.

FAKTA Teologi
Begreppet teologi (som bildas av de 
grekiska orden för gud och ord, kun-
skap, förståelse, mening) betyder både 
ord om Gud och mer sammanhängande 
system: Läror om Gud.

att hålla och skydda det som är skört, 
svarar Cristina utan att tveka.  

– Man brukar ibland säga att vi 
människor blir till i mötet med en an-
nan persons blick. Om den andres 
blick är öm och full av värme, kan 
vi öppna oss och visa vår sårbarhet. 
Inför den kan vi också uttrycka vår 
längtan, våra drömmar och vår krea-
tiva kapacitet.

Sårbarhet blottad
Att möta en annan människas kär-
leksfulla blick kan vara ett uttryck 
för närhet och intimitet. Men hur 
viktigt är sex?

– Ja, egentligen är det överreklame-
rat, säger Cristina lite skämtsamt.

Hon betonar att vårt behov av in-
timitet är större än det vår sexuali-
tet omfattar. För många människor 
finns dock möjligheten att verkligen 
få mötas hud mot hud med en annan 
människa. 

– Eftersom sexualiteten berör så 
djupa skikt i oss som personer, så 
måste vi närma oss den med största 
varsamhet och respekt. 

Cristina berättar om ett yttrande 
som kyrkans läronämnd gjorde år 
2009, som handlar om äktenskap och 
vigsel. Där står: I intimiteten är vår 
sårbarhet blottad. Det gör oss sköra 
och beroende av kärleken. Det gör oss 
starka i vissheten om att det finns en 
kraft som beskyddar oss när vi är som 
mest ömtåliga. 

– Här kan man också få en förkla-
ring till varför Svenska kyrkan be-

Cristina har koll på hur kyrkan ser på sex
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Vad är Svenska kyr-
kans viktigaste uppdrag 
i Luleå?

Vad vill vi förverkliga 
tillsammans som kyrka? 
Kring dessa frågor kom-
mer Luleås sverigefin-
ska församlingsbor och 
personal att samlas un-
der våren. Målet är att 
finna en gemensam in-
spiration och vision 
och utifrån det forma 
en långsiktig utvecklingsplan för det sverigefinska 
församlingsarbetet.

Vill du bidra till gruppens arbete? Du är väl-
kommen att kontakta sverigefinska prästen Anne 
Simonsson: anne.simonsson@svenskakyrkan.se  
eller tel. 0920-26 48 54.

Tema Sex och samlevnad

YHDESSÄ ETEENPÄIN  
(Framåt tillsammans)
Utvecklingsgrupp  
för det sverigefinska 
församlingsarbetet

Församlingsexpeditionen  
i stan flyttar
Luleå domkyrkoförsamlings expedition flyttar ut 
från Kyrkans hus på Nygatan i maj och in i nybygg-
da lokaler på Kyrkogatan 7. Den nya expeditionen 
kommer att ligga mitt emot ingången till domkyr-
kan. På expeditionen kan man exempelvis skicka 
minnestelegram, boka vigsel, dop och begravnings-
gudstjänst, handla Fairtradevaror, samt boka tid för 
samtal med präst eller diakon. Öppettiderna på den 
nya expeditionen blir måndag-fredag kl. 10-12 och 
telefonnumret dit 0920-26 48 60.

Stilla kväll i domkyrkan 
Ibland kan man behöva andrum, en plats 
där vardagens stress inte når.

Välkommen till en kvällsretreat där vi 
tillbringar tre timmar tillsammans i tyst-
nad. Retreaten har temat ”Ett levande 
hopp”. Tid och plats: Söndag 27 april 
klockan 18-21 i domkyrkan. För informa-
tion: Ring Karin Sandlund-Naréus 0920-
26 48 40 eller Anna-Stina Svedberg 26 48 
70. Anmälan senast 22 april på försam-
lingsexpeditionen Nygatan 10 eller på tel. 
0920-26 48 60. Retreaten är kostnadsfri. 

Pride
Den 13-15 juni anordnas 
Luleå Pride, och även i år är 
Svenska kyrkan i Luleå en ak-
tiv deltagare. Liksom förra 
året hittar du oss i ett tält i 
Pride Park, där vi bland an-
nat kommer att bjuda på kaf-
fe och spännande samtal. Väl-
kommen även till ett seminarium om queer-teologi, fira 
regnbågsmässa i domkyrkan och lyssna till föreläsaren 
Ann-Christin Roxberg, kyrkoherde i Växjö som berättar 
sin historia om att komma ut och leva som transperson.

Mer detaljerad information kommer – håll utkik på  
www.svenskakyrkan.se/lulea!

Anne Simonsson.

Hit ska domkyrkoförsamlingens expedition flytta.

Beställ minnestelegram via webben
Vill du skicka ett minnestelegram i samband med 
begravning? Det är nu möjligt att göra via Luleå 
domkyrkoförsamlings hemsida www.svenskakyr-
kan.se/luleadomkyrko. Titta under rubriken begrav-
ning och griftegård. 

Boka dop via webben
Vill du boka dop i domkyrkan, Mjölkuddskyrkan, 
Örnäsets kyrka, Hertsökyrkan, eller Björkskata-
kyrkan, så kan du boka kyrkan via webben. 

Gå in på Luleå domkyrkoförsamlings hemsida 
www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko och titta 
under rubriken dop.

FO
TO

: H
en

ri 
Se

pp
än

en
.



12 K Y R K N YC K E L N  1  ·  2 0 1 4

Krönika Richard Marklund

Sex, pengar och makt eller  
vart tog sexsubjektet vägen?
Jag har just kommit hem från en resa till Kuba. Ett sam-
hälle som till det yttre förefaller ha stannat av vid revo-
lutionen 1959. De väl underhållna och färgstarka gamla 
amerikanska bilarna och de slitna fasaderna speglade 
ett fruset ögonblick. Vad var det kubanerna gjorde upp 
med? Varför lyckades revolutionen? Det handlade om 
ett djupt korrupt samhälle där människorna exploate-
rades och objektifierades, ekonomiskt och sexuellt. Inte 
minst fråntogs det stora flertalet sitt människovärde. Re-
volutionen föll som ett moget äpple i det kubanska fol-
kets händer. 

Människans historia har kantats av underbara fram-
steg och kulturer.  Där har alltid också funnits svårig-
heten med att hantera makt, pengar och sexualitet. Tre 
positiva krafter om de får finnas med kärleksfulla för-
tecken, men förgörande när de används för att exploa-
tera människor och jordens resurser.

Kyrkan står för ett kärleksbudskap. En kärlek som inte 
bara handlar om Gud eller om mig utan också om mina 
medmänniskor.  Jesu ord är tydliga: ”Allt vad ni har gjort 
mot en av dessa mina minsta det har ni också gjort mot 
mig”. Orden signalerar Guds intima relation med varje 
människa. Kyrkan har ändå i långa stycken misslyckats 
med att framhålla kärlekens positiva uttryck i sexualite-
ten. Sex är något absolut gott om den andre inte utnytt-
jas. Sex är ett intimt uttryck för kärleksfull samhörighet. 

Sexualiteten är en del av det goda i att vara människa. 
Den ger energi och den ger glädje. Den är spännande och 
avslappnande. När sexualiteten exploateras och kom-
mersialiseras så ger den både skam och skamlöshet. Idag 
har vi i långa stycken ett bättre förhållande till sex än på 
länge, samtidigt som vi ser hur barn sexualiseras långt 
ner i åldrarna. Även idag utnyttjas barn sexuellt och traf-
ficking har blivit den nya globala slavhandeln.

Ordet sexualobjekt antyder ett maktförhållande. Man 
förhåller sig till ett objekt, men varför inte tala om sexu-
alsubjekt? Den goda respektfulla kärleken som tar sig ut-
tryck i att medmänniskor, subjekt, blir respekterade som 
både givare och mottagare. Vem vill vara ett objekt i an-
dras ögon?

På Kuba började jag fundera mycket kring deras po-
litiska projekt med baksidor och framsidor. Sedan bör-
jade jag reflektera över vårt eget samhälle och vad det är 
vi vill bygga. Det handlar om makt, 
fördelningen av våra samhällsresur-
ser och det handlar om hur vi ser på 
varandra. Är andra människor bara 
objekt för mig eller är de jag möter 
medsubjekt och medskapare?

Richard Marklund,  
kyrkoherde i  
Nederluleå församling
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Påskkul i Kyrkbyn
På påskdagen den 20 april hålls en mässa för små och sto-
ra i Nederluleå kyrka kl.11. Barnkören och Happy Voices 

medverkar.  Efteråt kan man äta en enkel 
påsklunch och vara med på påskkul för alla 
åldrar i församlingshemmet Petrigården, ett 
stenkast från kyrkan. Kostnad 50 kronor. 
Anmälan senast 14 april till församlings-
expeditionen. Ring 0920-27 70 00 eller mej-
la nederlulea.forsamling@svenskakyrkan.se. 

Kvinnofrukost 
Välkommen till Kvinnofru-
kost i Petrigården i Gammel-
stad lördag 5 april kl. 9. Det 
är en mötesplats för kvinnor 
i alla åldrar. Vi börjar med frukost och får sedan 
höra läkaren Moa Bjerner berätta om ”Hjärnans 
belöningssystem när det gäller missbruk av olika 
slag.” Kostnad 50 kronor. Anmälan senast 31 mars 
till Nederluleå församling, tel. 0920-27 70 00 eller 
via webbformulär på svenskakyrkan.se/nederlulea/
kvinnofrukost2014.

Påskglädje för de minsta
Tisdag 22 april kl. 10.30 är det barn- 
och babysång i domkyrkan på temat 
påskglädje. Efteråt är det öppet i Gil-
lestugan i Kyrkans hus till kl. 13. 

NYTT OM NAMN: 
Vi välkomnar diakon Kirsi Rii-
kola som efterträder Eila Kastu i 
det sverigefinska församlingsarbe-
tet, samt Åsa Riihimäki (bilden), 
som blivit fast anställd som assis-
tent på församlingsexpeditionen i 
Nederluleå. Fo
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Att leva vidare
Församlingarna erbjuder kontinuerligt samtalsgrup-
per för sörjande. Den 9 april kl. 18.30 startar en 
grupp i Bergnäs kyrkan. Det är en enkel och kravlös 
gemenskap där det finns plats för dig, din sorg och 
dina frågor. Ingen anmälan eller kostnad.

Ledare: Urban Bjuhr, präst tel. 0920-27 70 62,  
Marianne Marklund, diakon, 0920-27 70 63. 
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Kalender 
MUSIK
5 april kl. 14
Konsert med ungdomskören, kören Nova och  
instrumentalister, under ledning av Lena Stenlund. 
Internationella gruppen medverkar. Fri entré,  
insamling. Luleå domkyrka.

6 april kl. 18
Konsert med Sonja Aldén. Biljetter via Ticnet  
och Kulturens hus. Luleå domkyrka. 

12 april kl. 18
Konsert Johannespassionen av J S Bach med Nya 
Motettkören och Öjeby kammarkör, orkester och 
solister. Dirigent och körledare: Samuel Lindh.  
Örnäsets kyrka.

27 april kl. 18
Kammarkonsert. My Eklund, blockflöjt, Jonas Nor-
berg, luta, Pelle Hansen, cello. Nederluleå kyrka. 

30 april kl. 19
Vårkonsert med Luleå-Gammelstads manskör  
under ledning av Lennart Johansson. Entrébiljetter 
säljs endast vid dörren, 120 kr. Luleå domkyrka.

4 maj kl. 17 
Vårkonsert med tårtkalas. Kyrkans  
körer med verkar. Porsökyrkan. 

8 maj kl. 17.30 
Konsert med Nederluleå församlings musikelever. 
Bergnäskyrkan. 

10 maj kl. 12-15 
Solfest och konsert med Disneytema. Kör-Kul och 
Korallen medverkar. Gruppernas avslutning. 
Bergnäskyrkan. 

10 maj kl. 16
”Visst skal våren komme”. Andakt och musik  
med fyra körer: Schola Cantorum, Arctic Voices, 
Körakuten och Allegro, under ledning av Mikael 
Jacobsson, Göran Lindgren, Kerstin Eriksson och 
Anders Eriksson. Mjölkuddskyrkan.

17 maj kl. 18
Förklädd Gud av L E Larsson. Konsert med Luleå 
Domkyrkas Vokalensemble. Markus Wargh, orgel, 
Monica Wasberg, dirigent. Fri entré. Luleå 
domkyrka.

21 maj kl. 19
Musik till våren – Schubert, Bach, Elfrida Andrée, 
Sköna maj! och några till med Porsöns kammar-
ensemble. Marjolein van der Geer, klarinett,  
Annette Strandljung, sopran, Catarina Grönlund, 
alt, Lars Magnusson, piano. Fika.  
Aftonbön. Porsökyrkan. 

23 maj kl. 19
”I Afrodites trädgård” Längtan – Skönhet –  
Sång. Hemkomstkonsert efter Italienturné med 
jordisk och himmelsk kärlek. Erik Westbergs Vokal-
ensemble framför verk av bland andra Pizetti, 
Werle, Mellnäs och Sandström. Nederluleå kyrka. 

31 maj kl. 16
Körkonsert med Bygdeå församlings tre kyrko-
körer, gospelgrupp och sångglädjegrupp.  
Ledare: Fanny Petters, Erika Sandström och Helena 
Larsson. Mjölkuddskyrkan. 

31 maj kl. 18 
Konsert med gosskören och herrkören från  
katedralen i Norwich. Luleå domkyrka.

 
MÖTESPLATSER
1 april kl. 18
Cafékväll med sånggruppen 4 friends only. Niklas 
Thornéus, Urban Bjuhr, Marianne Marklund. Kallax 
Bygdegård.

5 april kl. 18
Cafékväll med Rörvikskyrkans  
kör, solist och musiker.  
Ledare: Kjell Sandberg. Bergnäskyrkan.

8 april kl. 11
”Ung i den världsvida kyrkan”. Andreas Degerman 
berättar och visar bilder från sin resa i Brasilien  
på tisdagslunchen på Café Glimten. Lunchpris  
60 kronor. Örnens äldreboende. 

8 april kl. 18
Cafékväll med Catrine Kostenius och Ulrika  
Bergmark, sång och piano. Niklas Thornéus,  
Urban Bjuhr, Marianne Marklund. Bälingegården. 

16 maj 
Vårfest. Grillmiddag för alla åldrar kl. 18. För mat, 
anmäl till Anna tel. 0920-27 70 70 senast 12 
maj. Kostnad: vuxna 50 kr. Andakt och sång kl. 19. 
Musikfest med storbandet Swinging Wheels och 
kören C&hör kl. 20. Sörbyakyrkan.

 
GUDSTJÄNST 
13 april kl. 18
Palmsöndagsgudstjänst ”Vägen till korset”. Med-
verkande: Sarah Lantz, präst, PRO-kören Mjölk-
udden under ledning av Pekka Helles, Körskolan, 
barnkören och Mikael Jacobsson, musiker. 
Mjölkuddskyrkan.

14 april –16 april kl. 19
Passionsandakter under  
Stilla veckan. Nederluleå kyrka.  

14, 15 och 16 april kl. 19
Passionsgudstjänst med Sångkören Lyran, körleda-
re Göran Lindgren och Sarah Lantz, präst. Även 
passionsgudstjänster med körer samma tid 15 
april och 16 april. Mjölkuddskyrkan.

14, 15 och 16 april kl. 19
Passionsandakt med diakonerna Gert Lundström 
och Birgitta Grönlund Berg, samt Maria  
Ruottinkoski. Örnäsets kyrka. 

14, 15 och 16 april kl. 19.30
Passionsgudstjänst med biskop Hans Stiglund  
och musikerna, Markus Wargh, Monica Wasberg 
respektive Samuel Lindh. Luleå domkyrka.

17 april kl. 19 
Skärtorsdagsmässa. Medverkande: Pilgrimskören 
och Ewa Plumppu, sångsolist. Sarah Lantz, Mikael 
Jacobsson och Lena Sandling. Mjölkuddskyrkan.

17 april kl. 19 
Skärtorsdagsmässa med Torbjörn Lindahl,  
präst. Hertsökyrkan. 

17 april kl. 19  
Skärtorsdagsmässa. Urban Bjuhr, präst,  
Helmer Björkskog, sång. Bergnäskyrkan.

17 april, kl.19
Skärtorsdagsmässa. Birgitta Ryås,  
Ulrika Enström. Porsökyrkan. 

17 april, kl. 19
Skärtorsdagsmässa. Richard Marklund,  
Hanna Wallenberg, cello, Kari Engesnes orgel.  
Nederluleå kyrka. 

17 april kl. 18 
Vi möter lärjungarna inför påsken. Vandring i enkel 
terräng. Start vid Sörbyakyrkan. 

17 april kl. 19 
Skärtorsdagsmässa. Anna-Karin Jonsson, Anna-
Carin Roos, Inga-Britt Johansson. Sörbyakyrkan.

18 april kl. 11 
Långfredagsgudstjänst med domprost Charlott 
Rehnman, Lena Stenlund, musiker, och Luleå  
domkyrkas damkör. Luleå domkyrka. 

18 april kl. 11 
Långfredagsgudstjänst med Bo Nordin, präst.  
Även andakter kl. 15 och kl. 18. Hertsökyrkan.

18 april kl. 14 
Sverigefinsk långfredagsandakt med Anne 
Simonson, präst. Örnäsets kyrka.

18 april kl. 15 
Stabat Mater av Pergolesi framförs 
vid en musikgudstjänst med Pil-
grimskören. Sångsolister: Martha och 
Miriam Jacobsson. Instrumentalen-
semble: Göran Lindgren, flöjt, Cecilia 
Fjellborg, klarinett, Malin Jacobsson, viola, 
Mattias Jacobsson, fagott, Marina Mäkita-
lo, cembalo och Mikael Jacobsson, diri-
gent. Präst Sarah Lantz. 
Mjölkuddskyrkan.

18 april kl. 11 
Korsvandring med musik. Catarina Grönlund, alt, 
Lars Magnusson, viola da gamba, Birgitta Ryås, 
präst.  

18 april kl. 15
Korsandakt. Nederluleå kyrka. 

19 april kl. 23.30 
Påsknattsmässa med domkyrkokaplan 
Anna-Stina Svedberg och Markus Wargh, musiker. 
Luleå domkyrka. 

20 april kl. 9
Påskotta på finska. Anne Simonsson.  
Örnäsets kyrka.

20 april kl. 9 
Påskotta. Anna-Karin Jonsson, Inga-Britt  
Johansson. Sörbyakyrkan. 

20 april kl.17
Påskmässa. Birgitta Ryås, Lars Magnusson, kören 
TonArt. Efteråt påskbuffé. Porsökyrkan. 

20 april kl. 11
Påskdagsmässa. Birgitta Ryås, Lars Magnusson. 
Eva Plumppu, sång, Magnus Plumppu, trumpet. 
Bergnäskyrkan.  

21 april kl. 18 
Musikgudstjänst ”Från död till liv” med Manda-
kören och Luleå musiksällskap, Göran Lindgren  
och Sarah Lantz. Mjölkuddskyrkan.

11 maj kl. 11 
Musikgudstjänst med kören Lava och Lotta  
Karlsson. Bergnäskyrkan.

11 maj kl. 14
Gudstjänst och morsdagsfirande på finska. 
Anne Simonsson, präst. Örnäsets kyrka. 
Efter gudstjänsten fortsatt firande i 
Örnäsgården. 

25 maj kl. 11
Gudstjänst med sånggruppen ACCJA och Lotta 
Karlsson. Bergnäskyrkan.

29 maj kl. 8
Gökotta vid Alviks fäbodar och på Mörön.  
Ta med fikakorg.

29 maj kl. 9
Svensk-finsk gökotta i Paradiset. Paradi-
set är trädgården vid Örnäsets kyrka. Vid 
regn är vi i kyrkan. 

1 juni kl. 10 
Fäbodsgudstjänst tillsammans med 
Antnäs bya förening. Wokad kyrklunch 
och kaffe i det fria. Fäbod vallen, 
Antnäs. 

Detta är ett urval av allt som händer i församling-
arna. OBS! Med reservation för eventuella änd-
ringar. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/lulea
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Kultur

Seden från det gamla bondesam-
hället kallades för att ligga i lag, 
vilket inte ska förväxlas med 

samlag, det hela gick oftast mycket 
sedesamt till. Begreppet ”händerna 
på täcket” kan troligen härledas från 
denna sedvänja. Platsen kunde vara 
ute i byarna eller på ungdomshelger i 
kyrkstaden. Det var ett institutiona-
liserat datingsystem som gav ungdo-
marna en chans att känna efter om 
man kunde passa ihop, utan att för-
binda sig på något sätt.

Norra Sverige
Särskilt utbrett och långlivat var det 
så kallade nattfrieriet i norra Sverige, 
kanske på grund av det relativt klass-
lösa samhälle som man levde i. Ef-
ter norrlandskusten fanns ingen adel 
och knappt några borgare, bara bön-
der och en och annan präst. Ungdo-
marna kunde därför åtnjuta en re-
lativt självständig ställning jämfört 
med södra Sveriges ungdomar. Natt-
frieriet förekom i byarna ända in på 
1930-talet och ingenstans var det så 
utpräglat som under ungdomshelger-
na i kyrkstäderna. 

Föräldrafritt
Även om prästerskapet kunde knor-
ra så var föräldrarna helt med på no-
terna. I Gammelstads kyrkstad fanns 
vissa helger som var vikta enbart 
för dessa gigantiska ungdomsmö-
ten. Under pingsthelgen och Mika-
elihelgen kunde det välla in tusentals 
förväntansfulla ungdomar till kyrk-
staden. Alla gifta och vuxna stan-
nade hemma i byarna för att ungdo-
marna skulle få roa sig föräldrafritt. 

Händerna på täcket
En ung man sitter på sängkanten. I sängen ligger en ung kvinna.  
De småpratar med varandra. Efter en stund tar han av sig hatten,  
rocken, skorna, kanske till och med västen och kryper ner under täcket. 
En vaken natt av vänslande och språkande väntar det unga paret innan 
ynglingen på morgonsidan tar adjö och lämnar flickan kvar i sängen.

Det enda föräldrarna begärde av sina 
ungdomar var att de skulle sköta sig 
och gå på minst en gudstjänst. 

Språka in sig
Oftast var det flickorna som bodde 
två och två i kyrkstugorna och ki-
kade ut på pojkhorderna som drog 
från gränd till gränd och spanade in 
genom fönster. Raggningsrepliker-
na var invanda och mer eller mindre 
fantasifulla. Det kallades att ”språka 
in sig”. Det kunde vara allt från kor-
ta ordramsor, rim eller visor till säkra 
kort som: ”Gulle pris dä, få i komma 
in! “eller ”Vo i tyck om dä!”

Flickorna var ofta granntyckta och 
släppte inte in vem som helst. Inga 
obekanta, inte för stora gäng och 

ingen mer än lovligt påstruken. En 
okänd och tillfällig besökare kunde 
inte vänta sig någon tur. Så här skri-
ver en korrespondent i tidskriften 
”Norrland i ord och bild” från 1928 
om sin erfarenhet:

”Men försök att komma in genom 
någon dörr, du okände! Nix det går 
sällan. Nalkas bara en öppen dörr 
och den smäller igen mitt framför nä-
san på dig, du okände! Eder korre-
spondent trodde sig ha kommit in i 
ett fiendeland, så ogästvänligt såg allt 
ut att vara – tills han blev van. Fem-
hundra stugor- och varenda dörr till-
bommad, alla gardiner fördragna… 
Och ett och annat spionerande flick-
öga i någon fönsterspringa. Det kän-
des kusligt.”

Så gick det till när farfars far var ung.
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Vapenverkan i själen 
Luisa Landewall, fältpastor FS 24 ISAF/Afgha-
nistan, gästar samtalskvällen i Prästgården i 
Gammelstad den 8 maj kl. 19. Hon ska prata 
om ”Vapenverkan i själen – lite tankar om att 
möta sig själv och andra i en annan verklig-
het!”. Fikat kostar 20 kronor.

Kultur

Insläppt  
Men om en pojke kunde alla koder 
och blev insläppt väntade stugvär-
men, en kopp kaffe, kanske lite mat 
och i bästa fall en natt i säng med en 
flicka att lära känna. 

Smarta killar gick två och två, då 
det ofta bodde två flickor i varje 
stuga. Hade man väl kommit sig in  
väntade nästa steg, att charma till sig 
en sängplats med en flicka. Om stra-
tegin lyckades kunde de nöjda gå ut i 
vimlet för att återvända när det blev 
dags att lägga sig. Huruvida händerna 
verkligen låg på täcket hela natten är 
svårt att veta. Men faktum är att gra-
viditeter i samband med kyrkhelgerna 
inte var särskilt vanliga.

De som blev över 
Om flickan sa nej till sängplats var 
det bara att gå vidare i gränder och 
smog och söka lyckan i någon an-
nan kyrkstuga. Det kunde bildas små 
horder av överblivna pojkar som 
drev runt, hojtande och sjungande 
natten lång. I folkmun kallades det 
”att gå brandvakt”. Motsvarigheten, 
en flicka som inte fått någon säng-
kamrat, fick veta att hon ”brände te-
gel”. För de husvilla brandvaktspoj-
karna kunde det dock ofta finnas nå-
gon tom stuga, ouppvärmd och utan 
någonting i skafferiet, där de hjälp-
ligt kunde övernatta. 

Ungdomarna började delta i ung-
domshelgen efter konfirmationen 
och höll på tills de hade förlovat el-
ler gift sig. Den som förblev ogift 
kunde olycklig irra runt i gränderna 
under ungdomshelgerna ända upp i 
30-årsåldern.

Text: Ulf Boström
Foto: Nils Keyland

Källor: 
Ungdomshelg tonvikt på Öjebyns 
kyrkstad och 1920- och 30-talen  
C-uppsatts i etnologi Tomas Carlsson 
etnologiska institutionen. 
Kyrkhelg i Gammelstad,  
Fataburen 1968 
Från Nattfrieri till Tonårskultur  
Orvar Löfgren, Fataburen 1969.
Land och stad, Orvar Löfgren, 1994 
Nyckeln och boken, Arne Nordberg, 
Bygd och Vildmark, 1929
Norrland i Ord och bild 1928.

Biskopen reflekterar
Biskop Hans Stiglund är gästande talare vid tisdagslunchen på Café 
Glimten den första april. Han kommer att reflektera om livet och 
tron utifrån temat Gränslandet, titeln på en bok som han nyligen 
skrivit. Alla intresserade är välkomna till Café Glimten som finns på 
Örnens äldreboende i Luleå. Lunchen börjar kl.11.00. För mer infor-
mation kontakta diakon Karin Sandlund Naréus, tel: 0920-26 48 40.

Körhelg och konserter
I början av maj träffas körerna Schola Cantorum 
och Arctic Voices från Luleå samt Allegro-kören 
och Körakuten från Lycksele till en gemensam 
körhelg i Luleå. Vid två tillfällen inbjuds allmän-
heten att lyssna till skönsången som förhopp-
ningsvis blir resultatet: 

Lördag 10 maj kl. 16 i Mjölkuddskyrkan blir det musik och andakt 
på temat  ”Visst skal våren komme” och söndag 11 maj kl. 16.00 blir 
det körkonsert i domkyrkan. Ledare för körerna är Mikael Jacobs-
son, Göran Lindgren, Anders Eriksson och Kerstin Eriksson.

VI MINNS ALICE BABS 
Hovsångerska, skådespelare och kyrkvärd 
Musikcafé i Bergnäskyrkan, lördag 5 april 2014 kl. 18.00.
Körer och orkester från Boden, Kjell Sandbergs swingorkester sjung-
er, spelar och berättar. Allsång. Katarina Molander-Sandberg, sång, 
Bengt Ek, klarinett, med flera. Ledare: Kjell Sandberg.

Kulturcafé
Välkommen på kulturcafé i Porsö-
kyrkan onsdag 23 april kl. 19.  
Temat är ”Själens spegelbild i konst 
och musik”. Medverkande är Gerd 
Andersson (GEA), konstnär, Mona 
Nykänen, sång och piano, Jerry 
Winblad von Walter, sopransaxofon 
och tvärflöjt. Det blir förstås även 
fika och till sist aftonbön. Mona Nykänen och Gerd Andersson.
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En sång om kärlek Dikt av Eeva Kilpi. Foto: Anders Alm.

Och en vacker dag
kryper vi ihop hos varandra
ett lås knäpper till och vi kommer aldrig mera loss,
dina förslitna leder insnärjda i min gikt,
mitt magsår intill ditt hjärtfel
och min reumatism mot ditt ryggskott,
 aldrig skola vi skiljas, ack nej.

Och kära, du glömmer din andnöd, din arytmi
och infarkten du redan haft,
och jag glömmer min katarr, mina rastlösa ben
och det ständiga gnaget i vänster sida,
 nu trotsar vi sorger och mödor och nöd.

Mina bröst, så tomma och platta
håll om dem, käre
för en dag när du ser på dem hänger de långa,
älskar du mig då
 tula tulan tulituli tej?

Herre, lär oss acceptera de gamlas kärlek,
du ungas kärlek, de medelålders kärlek,
de fulas kärlek, de fetas kärlek, de fattigas kärlek,
de illa kläddas kärlek
och de ensammas kärlek.
Lär oss acceptera kärleken,
vi är så rädda för den.

Och du tar mina bröst i dina händer,
mina uttänjda platta bröst
och berör med läpparna de skrynkliga vårtorna
och med starr i ögonen, i väntan på en vårdplats 
famlar du blint efter mig,
känner dig för med händerna.
Känn på du bara:
under alla de här rynkorna finns jag,
den här förklädnaden tvingade livet på oss till slut,
 du mitt smultron, min svala, min blomma så fin.

Och mina knölar vilar i dina gropar,
dina rynkor i mina fåror
och intill dig i ditt lidande
ber jag tyst om din död.
 Och ljus är vår kväll och vår morgon.


