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Med höstliga vindar utanför 
knuten träffade ABBA-med-
lemmen och Västerviksprofi-
len Björn Ulvaeus kyrkoherde 
Karin Björk för ett samtal i 
söndags, om vad som får 
livet att hålla ihop. 

Det som från första början var 
tänkt som en intervju med Björn 
Ulvaeus, och sedan rubricera-
des som ett samtal mellan honom 
och Södra Tjusts kyrkoherde Ka-
rin Björk, slutade med Ulvaeus 
själv i intervjuarrollen. Han ville 
väldigt gärna veta hur kyrkoher-
den kan tro – och varför just på 
den kristna guden?

– Jag är nog en sökare, sade 
Björn Ulvaeus till de cirka 130 
åhörarna i en fullsatt sal på Slotts-
holmen i Västervik.

Initiativet till samtalet kom i 
arbetet med tidskriften Andrum, 
som är pastoratblad i Södra Tjust 
och kommer ut fyra gånger om 
året. I varje nummer porträtt-
teras en person med anknytning 
till pastoratet. Ulvaeus är upp-
vuxen i Västervik och står bakom 
Slottsholmen, hotell och musika-
lisk mötesplats mitt i staden, och 
fick frågan om en intervju – men 
han ville mycket hellre ha ett of-
fentligt samtal, och så blev det, på 
temat ”Ett hållbart liv”.

SAMTALET INLEDDES lättsamt med 
frågor om vad de två personerna 
på scenen gjort på sistone. Ulvae-
us berättade att han helgen inn-
an var i London för premiären på 
Mamma Mia – The Party.

– Jag gled in på scenen i mina 
gamla scenkläder från 1977. De 
passade fortfarande, det kändes 
bra!

Det visade sig att även kyrko-
herden kvällen innan haft Abba-

klädsel, på en kollegas 50-årsfest. 
Efter denna inledning blev det 

snabbt mer allvar i samtalet. 
– Ett hållbart liv handlar om 

ett liv för mig personligen, men 
även för samhället och globalt, 
socialt och ekologiskt, sade Ka-
rin Björk. Och där spelar tron en 
stor roll.

– Jag är inte ateist – en sådan 
vet att Gud inte finns, och en så-
dan vetskap anser inte jag att jag 

har – men en ”non-believer”, 
sade Björn Ulvaeus. 

– Jag har det här livet, som är 
just nu –  och det är väldigt kort. 
Det är det jag har, och det är det 
jag gör här som spelar roll för mig. 
Och ett hållbart liv är ett där man 
inte skadar andra. Ett skapande 
liv, från smått till stort. 

ULVAEUS BERÄTTADE att han var an-
gelägen om att få prata med kyr-
koherden om det hållbara livet 
just i dessa tider av klimatkris. 

– Man säger att vi måste änd-
ra vårt sätt att leva eftersom det 
krävs sju planeter för att leva som 
vi gör i Sverige – men problemet 
är att det finns ju inget ”vi”. Vilka 
är vi? Vad finns det för kitt emel-
lan oss som är vi, på global nivå? 
Det gör det ju inte. För hundratals 

år sedan fanns religionen som ett 
kitt.

– Om det inte finns ett vi så har 
ändå jag som person ett ansvar, 
svarade kyrkoherde Karin Björk.

– Det lilla jag kan göra måste 
jag göra. Och du nämnde att inte 
skada andra – om mitt sätt att 
leva skadar andra har jag ett an-
svar för det.

Björn Ulvaeus höll med i prin-
cip men menade att det dels är 
svårt att veta hur man ska handla 
rätt – och dels att det kanske inte 
spelar någon roll ens om man gör 
det.

– Det innebär ju att du gör nå-
got som du vet inte har någon på-
verkan. Jag menar inte att man 
inte ska göra det, men jag menar 
att man måste göra det fast man 
vet att det inte hjälper. Det är det 

som är så väldigt svårt, och där 
kanske religionen kan hjälpa till. 
Ja, inte för såna som mig – men 
för såna som dig … 

Allmänt skratt, och svaret från 
Karin Björk:

– Ja.

KYRKOHERDEN BERÄTTADE sedan om 
vilken trygghet som finns i tron.

– Där finner jag en oerhörd vila 
och en tröst. Livet blir inte enkla-
re eller lyckligare, men där finns 
en grundtrygghet att vila i. Jag vet 
av erfarenhet att jag är buren.

– Det fascinerar mig, för jag 
kan inte förstå det, svarade Björn 
Ulvaeus.

– Du skulle nog karakterisera 
mig som en sökare, och det kan 
jag hålla med om att jag är. Men 
hur hoppar man över det där sista 
steget, när man är en kritiskt tän-
kande människa?

Under resten av det tims-
långa samtalet ställdes tro bred-
vid längtan efter tro – det var på 
ett sätt som ett utsnitt ur Bröder-
na Karamazov. Ett längre referat 
av samtalet kommer i Andrum 
nummer 4 som ges ut runt första 
advent.

MAX WAHLUND

Björn Ulvaeus och Karin Björk samtalade om tro och hållbarhet.  FOTO: NATHALIE CHAVEZ/EVERDAY

På Mikaelidagen firade 
Söderköping Sankt Anna 
församling fas 1 i sin miljö-
diplomering dubbelt upp.

Först en festmässa i kyrkparken 
utanför församlingens största 
kyrka, med massor av varelser i 
olika åldrar – de nya konfirman-
derna var med – och av olika slag 
– även fåglar, fiskar och andra 

däggdjur än människor var re-
presenterade! 

Församlingen fick ta emot sitt 
diplom av stiftets klimathand-
läggare, dela bröd och vin, sjunga 
till Ramunderbleckets frimodi-
ga spel och uppleva en flashmob 
(improvisationsteater) som le-
vandegjorde några ekoteologiska 
grundtankar med hjälp av unga 
ledare, miljörådet, konfirmand-

ansvariga och kyrkvärdar. 
Den avslutades med ringdans 

för alla till En värld full av liv. Det 
fanns också utställningar om för-
samlingens verksamhet, miljö-
tipspromenad anordnad av ung-
domsgruppen och andra lekar 
och aktiviteter, som sopsorte-
ringsstafett och såpbubblekonst. 

Sedan blev det ytterligare en 
festmässa utanför den minsta 

kyrkan, Sankt Anna gamla kyr-
ka, i skymning och smygande 
dimma, med musik av en skick-
lig trumpetare och solosång av en 
trofast församlingsmedlem. 

I samband med båda dessa fri-
luftsmässor serverades en över-
dådig vegetarisk buffé från en 
gård i församlingen, Vänneber-
ga, som satsar på närodlat, eko-
logiskt och säsongsanpassat, 

samt en lokalbakad miljödiplo-
meringstårta och hembakad äp-
pelkaka till fikat. All servering 
hade miljötänk så långt det var 
möjligt, och måltidsdrycken var 
kranvatten. 

Det var en festlig och viktig dag 
i Söderköping Sankt Anna. Vi be-
höver fira våra små steg mot en 
mer hållbar livsstil!

EVA KATARINA AGESTAM

Festligt firande av miljödiplomering i Sankt Anna

»Ett hållbart liv 
är ett där man inte 
skadar andra. Ett 
skapande liv, från 
smått till stort. 

Björn Ulveaus

SAMTAL OM LIVET

Sökaren Ulvaeus frågade ut herden
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När jag berättade att vi skulle organisera ett samtal med Björn Ulvaeus fanns det de som sade: ”Varför det? 
Han tror ju inte på Gud.” Den attityden kan jag inte förstå alls. Det låter faktiskt som en del knasbollar jag  
läst om i Bibeln. Den som vill kan slå upp Lukasevangeliets femtonde kapitel …

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

Runt 130 personer kom och lyss-
nade till samtalet mellan Björn 
Ulveaus och Karin Björk på 
Slottsholmen.

Eva Basch Kåhre
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JAG SKALL GE ER 
ETT NYTT HJÄRTA 
av Eva Basch Kåhre
En bok om andliga erfarenheter 
under en lång retreat


