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ANNA AHLSTRÖM  
NILSSON, PRÄST:  

”Dopet har till 
viss del  ersatt 
 bröllopet  
som den  
första   
stora  
familjefesten” 

MARIKA CARLSSON: 
”Under uppväxten var 
tron och församlingen 

min räddning”
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Dopet var den bästa start 
jag kunde ge mina barn

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid 
dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg 
det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit 
till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana 
som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike 
som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i 
famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. 
 Markusevangeliet 10:13-16

För mig var det lika självklart att döpa mina 
barn som det var att teckna en barnförsäk
ring till dem. Inte för att jag på något sätt 
ville vara den som bestämde hur de skulle 

tro när de växte upp och blev vuxna. Inte heller för att 
det i min familj var en viktig tradition som jag absolut 
inte ville frångå. Jag ville döpa mina barn för att de 
skulle bli välsignade av Gud. 

Mina tre söner är det absolut dyrbaraste jag har. 
Jag ville att Gud skulle se dem, låta sitt ljus lysa över 
dem och beskydda dem från faror. Att Gud skulle 
vara närvarande i deras liv trots att de kanske inte 

själva alltid är medvetna om att så är fallet. 
När mina killar sedan vuxit upp har de på sina egna 

villkor och när de själva velat haft möjlighet att delta 
i olika verksamheter som kyrkan har erbjudit, som i 
scoutgruppen i Gunnarsbyn, Efter plugget i Matteus
kyrkan, eller i Överluleå ungdomskör och Kyrkans 
Ungdom. De har också helt själva fått välja om de ville 
konfirmeras eller inte, och vilket av konfirmations
alternativen som i så fall tilltalade dem mest. Det har 
nämligen varit deras livsresor, deras beslut att ta. Och 
jag och deras pappa har stöttat dem oavsett hur de 
har valt att göra. 

JAG ÄR MEDVETEN om att det finns olika uppfattning
ar kring barndopet, men för mig var det att ge mina 
barn den bästa starten i livet som jag kände till. Vid 
dopet omslöt Gud mina barn i sin famn. Allt eftersom 
de växer upp kan de själva ta ställning till om de vill 
besvara den omfamningen och leva i gemenskap med 
Gud.

I det här numret av Kyrkfönstret handlar det bland 
annat om dopet och konfirmationen – två kyrkliga 
riter som det aldrig är för sent att ta del av. 

Trevlig sommar! 

Camilla Arvidsson
Kommunikatör 0921-775 32

camilla.arvidsson@svenskakyrkan.se 

” Jag ville att Gud skulle se dem, 
låta sitt ljus lysa över dem och 
beskydda dem från faror. 

Scillan blommar 
vid hörnet av 
Överluleå kyrka.

Foto: CAMILLA 
 ARVIDSSON

REDAKTÖREN HAR ORDET
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” Jag säger er sanningen: Den som inte tar 
emot Guds rike som ett barn kommer  
aldrig dit in. Jesus

”Det går otro-
ligt lätt att 
samarbeta”, 
säger Anki 
Carlsson, 
konstnär. 

Foto: JOAKIM 
NORDLUND
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Livet i Finnskogarna 
av Carl Jularbo

  »En vals starkt förknippad med den 
store dragspelskungen. Ingen spelar 
en svensk vals som Jularbo gjorde. 

It’s now or never 
av Elvis Presley

  »Kungen av tidig rock’n’roll gjorde 
många inspelningar, men här visar han 
vilken stor sångare han var.  

Liljor 
av Christer Sjögren/Vikingarna

  »Denna sång med Christer och Viking-

arna har ett fint och tydligt budskap 
om det jordiska. 

Toccata i d-moll 
av J S Bach

  »Orgelmusik när den är som bäst. 
Många vackra toner invävda i ett sta-
digt tempo. 

Månskenssonaten sats 1–3 
av L W Beethoven 

  »Vemodet och mystiken som sats 1 
förmedlar, sats 3 med dess snabba 
toner och löpningar... Och ändå med 
en röd tråd/melodi. Vilket målande 
tonspråk!

Foto: BDSPN/GETTY IMAGES

Niklas Thornéus, musiker  
i Mariakyrkan, Sävast, delar 
med sig av sin bästa musik.

Feelgood i deckarformat
  »Sebastian Ek, den oerfarne 

studenten från Luleå, hoppar på 
ett sommarjobb som lärare på en 
ferie skola i Mariefred. Här dras 
han in i en mordutredning som 
inte alls påminner om den spän-
ning han sett i serierna på Netflix. 
Verkligheten runt omkring honom 
pågår utan avbrott 24/7, är oredi-
gerad och har ingen avstängnings-
knapp. Den är suddig och ologisk. 
Den bränner, luktar, svider och 
kliar. Mitt i alltihop klipper någon 

in en chockeffekt som går i repris i 
hans drömmar. I en riktigt knepig 
situation, där hans liv står på spel, 
ser han ingen annan utväg än att 
vända sig till Gud i en bön.

Deckaren Mord i Mariefred 
är Bodenförfatta-
ren Lennart Oinas 
debut roman. 

5bästa låtarna  
i mina lurar  
just nu

FÖLJ 
OSS!
Webb: 
svenskakyr-
kan.se/boden
Sociala 
 medier: 
 facebook.
com/svenska-
kyrkanboden 
instagram.
com/svenska-
kyrkanboden
Print:  Varje 
vecka i Bodens 
gratistidning.

Mord i Mariefred
Lennart Oinas
Visto Förlag
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DOPET

VAD? En alltmer populär tradition 
finner kreativa lösningar 
 under pandemitider: 

  »Som med så mycket annat har 
även barndopen påverkats av den 
pågående pandemin. Många tror 
att barnet måste vara i en viss 
ålder för att döpas och att chansen 
har gått förbi under det gångna 
året. Men nej, alla kan döpas, när 
och var som helst. 

– Det finns ingen åldersgräns 
för hur gammalt ett barn, eller en 
vuxen, får vara vid dopet. Tvärt
emot kan det bli väldigt fint att få 
fira dop med ett barn som själv kan 
gå fram till dopfunten och som kan 
vara med på ett helt annat sätt än 
den lilla bebisen som sover eller 
skriker sig igenom dopet, säger 

Anna Ahlström Nilsson, distrikts
präst i Matteuskyrkan, Boden.

ATT DÖPA SITT barn är för många 
familjer en tradition som går långt 
tillbaka i historien. Förr var det 
viktigt att barnet döptes så snabbt 
som möjligt då barndödligheten 
var hög och man var rädd för att 
barnet inte skulle komma till him
len om det dog odöpt. 

Idag har dopet blivit mer av en 
fest för barnet tillsammans med 
släkt och vänner. På nätet finns sto
ra dopsajter och facebookgrupper 
med tips och råd för hela kalaset.

– Dopet har till viss del ersatt 

bröllopet som den första stora 
festen där de två familjerna och 
släkterna möts. Ofta kommer nu 
dopet av det första barnet före 
föräldrarnas bröllop som en stor 
familjefest, säger Anna.

– Dopet följer den ordning som 
finns för dop i Svenska kyrkan 
men inom den ordningen har 
dopfamiljen möjlighet att vara 
med och planera, vilket är väldigt 
trevligt, säger Anna.

Men hon påpekar att dopet är 
mer än bara en fest för barnet. Do
pet innebär framförallt en naturlig 
väg in i Svenska kyrkans kristna 
gemenskap.

Alltid tid 
för dop

KONTAKTA 
OSS!

  »Har ni frågor 
eller fundering
ar, tveka inte 
att kontakta 
församlings
expeditionen på 
0921–775 00. 

  »Du kan också 
läsa mer på 
www.svenska-
kyrkan.se/dop 
eller skicka in 
dina  uppgifter 
på www.
svenskakyrkan.
se/boden/
jag-vill-boka-
eller-veta-mer-
om-dop

Utomhus: Det går jättefint att ha dop 
utomhus, hemma i trädgården eller i 
anslutning till någon kyrka. Dock gäller 
i dagsläget samma regler för antal per
soner som får samlas oavsett om ni är 
inne eller ute.

Senarelägga: Vill ni som dopfamilj 
vänta in att det går att vara fler på plats 
eller att de närmaste har blivit vacci
nerade är det aldrig för sent att ha dop. 

Det gör absolut ingenting om barnet 
springer omkring och leker.

Livesänt: Det går jättebra att filma eller 
livesända dop så att alla ni önskar kan 
delta, var de än är. Kyrkan lånar gärna ut 
stativ till mobilen om det behövs. Film
ningen/sändningen måste dock famil
jen sköta själv såvida ni inte väljer att ha 
dopet i samband med någon av kyrkans 
livesända ordinarie gudstjänster.

Hemma: I coronatider eller om barnet 
har hunnit bli lite äldre kan det kanske 
kännas tryggare och smidigare att ha 
dopet i en välkänd miljö. Då kommer 
prästen hem till er. Dock fortfarande 
med samma regler för antal deltagare.

”Efterdopfest”: Ha dopet nu i den 
form som går och samla familj och 
vänner längre fram när läget är annor
lunda.

TIPS PÅ ALTERNATIVA DOP

Text: Anna Bergström

?
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– Dopet är ett sakrament och 
vi döper på uppmaning av Jesus 
själv. Det är en gåva utan krav på 
motprestation, en gudstjänst där 
församlingen tackar för det liv som 
vi har anförtrotts, och en möjlighet 
att be om Guds välsignelse över 
det. Kyrkan inbjuder genom dopet 
till en livslång relation med Kris
tus och hans kyrka, förklarar hon. 

HUR STOR DU väljer att göra dopce
remonin har fram till 2020 varit 
helt upp till familjen själv. Men 
dop, vigsel med mera klassas som 
en allmän sammankomst. När 
detta skrivs innebär det enligt gäl

  »Dopet är ett sakrament. Det betyder 
”helig handling” och har sitt ursprung 
i Jesus uppmaning till sina lärjungar 
att berätta om honom och döpa 
människor. 

  »Genom dopet blir den som döps 
upptagen i församlingen.

  »För barn är det vårdnadshavarna 
som beslutar om barnet ska döpas 
och därmed bli medlem i Svenska 
kyrkan.

  »Du som inte har döpts som barn kan 
själv välja att döpas i äldre ålder, och 
ni som föräldrar kan även låta döpa ett 
äldre barn.

  »Dopet är kravlöst och den som vill 
kan när som helst välja att begära 
utträde ur Svenska kyrkan.

  »Som medlem i Svenska kyrkan 
bidrar du till Svenska kyrkans samhäll
sinsatser både lokalt, nationellt och 
internationellt genom din kyrkoavgift 

DOPFAKTA
(som bestäms av din inkomst och var 
du bor). Du får också kostnadsfri till
gång till kyrkans personal och lokaler 
i samband med kyrkliga ceremonier i 
livets alla skeden.

  »Det finns inga krav på att barnet 
måste ha traditionell dopklänning 
men för den som vill ha det och inte 
har en egen finns det att låna genom 
kyrkan. 

lande restriktioner att endast åtta 
personer utöver kyrkans personal 
får samlas (med reservation för 
förändringar som kan ha tillkom
mit efter att denna tidning gått 
till tryck).

– Vi i kyrkan måste na
turligtvis följa de regler 
och restriktioner som 
finns från Folkhäl
somyndigheten, men 
det är viktigt att 
komma ihåg att vi 
fortfarande får lov 
att ha dop så länge 
vi kan följa de regler 
som finns, säger Anna.

Förälder
  »Vi har tänkt döpa alla våra barn sam

tidigt i sommar. De är 5 och 3 år och 
5 månader. Vi skulle inte haft så stort 
ändå så coronan gör ingen skillnad. Vi 
samlar de närmaste och är ute. Vi är 
inte så kyrkliga av oss men vill att våra 
barn ska vara döpta. Kyrkan gör myck
et bra och vi har själva upplevt att de 
är ett stort stöd när man har det tungt. 
Det är bra att kyrkan finns och det är 
en fin grej med dopet.

15-åring
  »Jag döptes som bebis och det tycker 

jag var bra. Hade inte mina föräldrar 
döpt mig som liten hade jag nog inte 
konfirmerat mig och åkt på konfaläger 
och det var bland det roligaste jag 
har gjort i hela mitt liv. Hade jag varit 
tvungen att döpa mig nu hade jag nog 
avstått. Nu när jag vet hur roligt det var 
att konfirmeras hade jag aldrig velat 
missa det.

Förälder
  »  Vi har döpt båda våra barn, men det 

var innan pandemin. Vi tycker att det är 
en fin tradition och att det finns förde
lar med att vara med i Svenska kyrkan 
och stötta deras arbete. Vi anser att 
det är lättare för barnen att välja att gå 
ur kyrkan om de vill det i framtiden, än 
att ta steget att som tonåring eller vux

en gå med. Hade vi stått inför frågan 
idag hade vi valt att ha det litet 

och filma eller livesända. Nu 
om något behöver vi gläd

jestunder som kan förena 
familjen, även om inte 
alla kan ses. 

SÅ GJORDE VI 

161 
barn

  » ... döptes 
i Svenska 
kyrkan Boden 
2019. Samma 
år döptes i...  
Luleå stift: 
2 804 barn
Norrbotten: 
1 352 barn
Sverige: 
45 772 barn

Det finns ing
et som  säger 
att dopet 
måste ske vid 
en viss ålder. 

Foto: ALEX 
 GIACOMINI

I coronatider kan krea
tiviteten växa till nya 
alter nativ som man kan
ske inte hade tänkt på 
 tidigare: Livesänt, hemma, 
ute i trädgården  eller på 
en fin utsiktsplats – allt 
är tillåtet så länge man 
följer restriktionerna. 
 FOTO: MAGNUS ARONSON
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  »Kyrka och idrott, hur går 
det ihop? Frågar du Karin 
Sandling i Harads så är svaret 

självklart. Hon står med båda 
fötterna stadigt i Edeforsbygdens 
ungdomsverksamhet. Med ena be-
net som kyrkans diakoniassistent 
med engagemang i kyrkans barn- 
och flyktingverksamhet, och med 

andra benet som en av Harads IF:s 
drivna ungdomsledare är hon den 
naturliga länken mellan de båda 
organisationerna.

HIF HAR ANORDNAT daglägret Som-
markul i många år, med bred med-
verkan från bygdens byar. Under de 
senaste åren genomförs Sommar-

kul även i samverkan med Edefors 
församling. HIF ansvarar för ledare 
och anställer sommarungdomar via 
kommunens ferie arbete för ung-
domar. Under sin första jobbvecka 
får de förbereda och planera för de 
kommande två veckornas Sommar-
kul för yngre barn. Ett 20-tal barn i 
åldern 6–12 år brukar delta. 

Strandliv, skattjakt och spel  – häng med på sommarkul
I Harads är samarbetet mellan Svenska kyrkan och den lokala idrotts
föreningen en naturlig del av sommarens aktivitetsutbud för bygdens 
barn och unga. Under två veckor genomförs Sommarkul för yngre barn, 
med äldre ungdomar som ledare.
Text: Anna Bergström

K
ar

in
 S

an
dl

in
g

Sommarkul i 
Harads är en 
populär mö-
tesplats för 
barn från Ede-
forsbygdens 
byar under två 
roliga sommar-
veckor kantade 
av bad, fotboll, 
skattjakt och 
annat spän-
nande. 

Foto: KARIN 
 SANDLING

SOMMARKUL I HARADS
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Strandliv, skattjakt och spel  – häng med på sommarkul
På programmet står allt från 

strandliv, bad och lek till spel, mål-
ning, skattjakt, fotboll, brännboll 
och annat kul.

Kyrkan bidrar med 
material och underlag till 
aktiviteter och övningar 
och fotbollströjor. Alla barn 
och ungdomar är välkomna 
att delta och det finns inga 
religiösa krav eller inslag. Men 
budskapet inom barnidrott och 
lagspel stämmer väl överens 
med kristna värde-
ringar, menar Karin 
Sandling.

– Svenska 
kyrkan har till 

exempel en tidning som heter 
Schysst spel som alla får och som 
vi tar mycket övningar och grejer 
från. Vi diskuterar vad som är 

schysst spel för dom, att alla ska 
få vara med, hur man ska vara 

mot varann och så vidare, 
förklarar Karin.

SOMMARKUL BIDRAR OCKSÅ till 
att barn från olika byar, skolor, 

kulturer och åldrar möts över 
gränserna, har roligt till-

sammans och knyter 
nya kompisband 

för fram-
tiden. 
Intresset 

för både Sommarkul och fotboll i 
allmänhet är stort i Edefors bygden. 

– Förra året när vi startade fot-
bollen i maj kom 60 barn till första 
träffen! Vi fick hjälp från fotbolls-
förbundet och bildade tre lag från 
6–12 år, och var med och spelade 
sammandrag under sommaren, 
berättar Karin.

För många är Sommarkul 
första kontakten in i idrotten, och 
bryggan till den lokala idrottsför-
eningen och en fortsatt aktiv fritid 
i bygden. 

I år kommer Sommarkul att 
genomföras måndag till torsdag 
under vecka 25 och 26 och ledas av 
tre-fyra 16-åringar från bygden. 

Foto: HANS   
SLEGERS/ 

GETTY IMAGES
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Vi som jobbar som volontärer 
inom Svenska kyrkan Boden 
har intervjuat ungdomarna 
från  Kyrkans Ungdom för att 
få en bättre inblick i vad det är 
som lockar dem att samlas och 
 umgås på församlingsgården  
i stan. 

  »Vi möter upp ungdomarna 
efter en rolig eftermiddag fylld av 
snöskulpterande, skratt och ham-
burgare. Alla är glada och nöjda 
med dagen och snöskulpturerna 
står prydligt utanför serveringens 
fönster. Personalen börjar dra sig 
hemåt och vi sätter oss ner runt 
borden i den stora salen i gården.
Hur kommer det sig att ni valt att 
gå med i Kyrkans Ungdom?

– Jag började komma till KU 
 efter konfirmationen, och så 
jobbar ju min mamma här också, 
säger Saga Björklund och skrattar 
till. 

– Samma för mig. Jag började 
lite innan konfirmationen men 

det var den som fick mig 
att stanna, inflikar Nils 
Johansson.

– Jag började i KU för att 
det verkade kul. Jag testade 
över sommaren och valde 

att stanna efter det, säger Emma 
Johansson. 

– Jag började gå hit eftersom 
jag tycker att det är en riktigt bra 
gemenskap här, berättar Johan 
Nevanperä.
Vad är ert roligaste minne från 
någon av Kyrkans Ungdoms aktivi
teter?

– Mitt roligaste minne är från 
spelkvällen vi hade i somras, sva-
rar Saga Björklund. 

Emma instämmer direkt och 
beskriver även innebandyturne-
ringen Bucklan som de hade under 
våren. 

Nils berättar om gången då hela 
KU for till de nybyggda padel-hal-
larna här i Boden, och spelade 
tillsammans: Det är kul att få testa 
på nya grejer.

Och Johan minns sommarlägret. 
– Sol varenda dag, säger han och 

ler.
Hur skulle ni beskriva Kyrkans Ung
dom för någon utomstående som 
aldrig besökt någon träff?

Saga Björklund svarar direkt 
”det finns fika”, och skrattar. De 
andra instämmer och Emma säger 
att det är bra mycket roligare att 
vara på KU än att sitta ensam 

hemma på en fredagskväll, och 
man träffar ju massa nya kompisar 
också! Det är en enkel miljö att 
komma in i, och en väldigt öppen 
och accepterande grupp. Johan tar 
upp de varierande aktiviteterna 
som något positivt:

– Det är kul att få testa på olika 
grejer tillsammans, säger han.
Vad är det som särskiljer Kyrkans 
Ungdom från andra ungdoms
grupper?

– Jag skulle säga att det är en så-
dan blandning av människor här. 
Ingen av oss går på samma skola 
typ, och vi är väldigt blandade 
åldrar också, svarar Emil Gabriel-
son. Det hjälper för att bygga upp 
en stark gemenskap. Man behöver 
många olika sorters människor.

De andra i gruppen instämmer.

KORT SAMMANFATTAT SÅ tycker ung-
domarna från KU helt enkelt att det 
är roligt att få umgås med varandra. 
Att alla inte har gemensamma 
intressen, eller känner varandra 
från andra sammanhang, ser de inte 
som något negativt utan som något 
som stärker samanhållningen.

Felicia Enberg 
Manfred Mattsson Stenman

BARN OCH UNGA

  »Artikeln är 
skriven av våra 
volontärer Man-
fred Mattsson 
Stenman och 
Felicia Enberg.

PÅ UPPDRAG
VOLONTÄRER

Olika sorters 
människor 
bäst med KU

Medlemmarna i Kyrkans 
Ungdom, från vänster: 
Nils Johansson, Emma 
Johansson, Emil Gabriels-
son, Saga Björklund och 
Johan Nevanperä. 

Foto: SAMUEL LINDSTRÖM

Fika saknas 
aldrig, hälsar 
KU-medlem-
marna. 

Foto: FLOORTJE/
GETTY IMAGES
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PROFILEN

  »Lotta Sjöberg är serietecknare 
och illustratör på dagtid, och på 
kvällarna broderar hon. Brode-
rierna har blivit hennes kreativa 
fristad, där hon kan bestämma 
själv och inte är beroende av att 
tjäna pengar.

– Det blir som min egen, helt 
fria, lustfyllda värld. Jag längtar 
efter att sitta och brodera om 
kvällarna – sådär som andra kan 
längta efter att läsa nästa kapitel 
i en bok eller se nästa avsnitt av 
en serie. Och det bygger på att det 
inte finns något krav någonstans 
ifrån. 

HENNES BRODERIER HAR ett mörkt 
tema – de handlar om ångest och 
uppgivenhet. Det är politiska 
fråge ställningar och tankar, ofta 
med en humoristisk underton.

– Jag är lite av en nyhetsknarka-
re. Och genom det nyheterna får 
mig att känna kan jag lägga politis-
ka kommentarer. Vissa kommer 

samma dag och andra klurar jag på 
ett tag, säger Lotta.

HON PRATAR OM broderiet som en 
feministisk revansch. Hon har 
möjlighet att ge sina skapelser en 
avsändare, till skillnad från de mil-
jontals anonyma broderier som 
finns att köpa på loppisar runt om 
i landet. Lottas Instagram konto 
har blivit en meddelandeyta och 
ett sätt att dela broderierna. Hon 
kan stå bakom dem. Men den fe-
ministiska revanschen syns också i 
hennes motiv.

– Att brodera är harmlöst och 
snällt, samtidigt som det blir 
skarpt eftersom det tar så himla 
lång tid. Det är en provocerande 
ömsinthet i de ilskna, politiska 
kommentarerna, säger hon.

Trådhärvorna köper hon på 
Tradera. Därför kan det vara svårt 
att veta hur kvalitén 
är. Vissa trasslar 
och bildar knutar 
på baksidan. Andra 
gånger broderar hon 
smått, med sytråd. 
Lottas hantverk 
är långsamt och 
omsorgsfullt bear-
betade.

– Det får ta tid. Och om det blir 
en knut nånstans så blir det det. Jag 
behöver inte göra ordentligt. Jag 
har ingen textilutbildning och har 
aldrig gått en kurs så jag vet egent-
ligen inte vad jag bryter mot för 
regler eller vad stygnen heter. Det 
är en del av friheten, säger Lotta.

Sofie Kalodimos

LOTTA SJÖBERG
Illustratören tar feministisk revansch via broderiet

” Det är en provocerande ömsinthet i de 
ilskna, politiska kommentarerna.

KORT OM...
Lotta Sjöberg 
Ålder: 47 år.
Familj: Partner, 
tre tonåringar 
och en bedling
tonterrier.
Yrke: Serie
tecknare och 
illustratör.
Bor: Hägersten 
utanför Stock
holm.
Aktuell med: 
Broderier på 
Instagram
kontot  
@lotta_sjoberg

”Om det blir en knut 
nånstans så blir det 
det. Jag behöver 
inte göra ordentligt”, 
säger Lotta Sjöberg. 

Foto: LOTTA SJÖBERG

”Grab him by 
the fluffy” står 
det på en av 
Lotta Sjöbergs 
skapelser.
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När 
endor finerna  

kickar igång, i en för - 
 älskelse, under en jogging- 
tur eller när ruset från det 
första glaset vin når oss – 

då mår vi bra. Där gror vår 
längtan efter berusning och 
vår strävan efter kickar och 

färggladare tillstånd.
Text: Hanna Welin  

Illustration: Fredrik Swahn

LÄNGTAN
Berusning – ett mänskligt behov

TEMA
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änslan av berusning, av en 
sorts förhöjd livskänsla, är ett 
tillstånd människan har sökt 
i alla tider. Vare sig vägen har 
gått genom alkohol, droger, 
löprundor, förälskelse eller 
religiösa praktiker, är det 
en likartad upplevelse som 

hägrar. Varför, vad 
är det egentligen vi 

söker?
Fredag kväll och korken åker av vinflaskan. Arbets-

veckan är slut, pressen lättar. För många är fredags-
glaset detsamma som utandning och avslappning. 
Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Linnéu-
niversitetet, liknar glaset vid en rit. En rituell hand-
ling som markerar övergången från arbete till helg. 

– Berusningen erbjuder en lucka i det vanliga livet. 
För en stund kan du släppa ditt schemalagda liv, 
strunta i klockan och låta din tidsdisciplinering sättas 
på undantag, säger han. 

Berusning blir ett sätt – en genväg – att för en 
stund få kliva ur både tid och vardag och i någon mån 
även sig själv. 

– Vi lever med en konstant uppmärksamhet riktad 
mot oss i dag, och ska ständigt agera efter våra egna 
manus. Ibland behöver vi bara få släppa på allt det 
där.

För många är berusning detsamma som att 
vara påverkad av alkohol. I vår kultur är också 
alkohol det accepterade sättet att bli berusad 

– så länge bruket inte riskerar att bli till missbruk. 
För lika mycket som en alkoholberusning kan vara en 
njutning och en tillfällig paus från vardagen, kan den 
bli till en fullständigt förödande fiende. 

Men egentligen är själva känslan i sig inte kopplad 
till vare sig ett specifikt berusningsmedel – eller ens 
till något berusningsmedel över huvud taget. 

– När endorfinerna kickar igång under en jog-
gingrunda kan du också få den där känslan. Eller i 
yoga, dans eller transcendental meditation. Tekniken 
för att nå berusningseffekterna är olika, men välbeha-
get och upplevelsen av nu-känsla är lika, säger Philip 
Lalander. 

Berusning skulle kunna liknas vid en upplevel-
se av att lätta och liksom dansa fram, höjd över 
vardagens mödor, över bekymmer och tristess. Det 
kan handla om att komma in i ett flow av skapande, 
dansande och musicerande, exempelvis. Eller att 
fullständigt uppfyllas av solens glitterspel bland 
bladverken och förnimmelsen av något så mycket 
större än en själv. För berusning måste inte handla 
om en flykt från något, utan lika gärna om att söka 
sig till något annat. Kanske ett tillstånd där grått 
blir till lysande färg, där världen blir något mer. Ett 
sorts förhöjd upplevelse där sinnestillståndet blir 

k
TEMA LÄNGTAN

” När endorfinerna kickar igång 
under en joggingrunda kan du 
också få den där känslan av 
berusning.  
 
Philip Lalander, professor Linnéuniversitetet
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lätt förändrat. Oavsett om 
tillståndet nås genom en 
substans eller en disciplinerad 
rit eller praktik, är det ett par 
faktorer som är mer avgörande än 
andra, menar Philp Lalander: Det egna 
självmedvetandet och den inre kontrollen 
släpper. Ditt fokus smalnar av och du är mer här 
och nu. 

Den kanske mest omtumlande berusningen av 
alla, är den vi själva har svårt att styra över: 
den passionerade förälskelsen. De starka 

känslorna för den andra får kroppen att frigöra en 
naturlig ruscocktail. Vårt inre opiatsystem drar 
igång och produktionen av fenyletylamin, som kan 
liknas vid kemisk amfetamin, fördubblas. Bland 
annat. 

– När du upplever förälskelsens berusning 
sätts belöningssystemet igång samtidigt som 
negativa affekter hålls undan. Du tänker inte 
riktigt rationellt och känner, för en tid, inte dina 
gamla rädslor och spärrar, säger Per Johnsson, 
lektor i psykologi vid Lunds universitet.

Kroppen är lätt, magen full av glädjebubbel. Det 
enda som är riktigt verkligt är känslan i ditt hjärta. 
Att vara berusad av kärlek är fantastiskt – men ingen-
ting du kan återskapa på beställning, konstaterar Per 
Johnsson.

Berusning utan berusningsmedel, menar han, är 
en sorts kraft vi har och som berör mer existentiella 
sidor av att vara människa. Ibland springer den ur 
känslan av frihet, som när sommarsemestern just ska 

börja. Eller ur den till-
fredsställande glädjen av 

att ha gått i mål, i ett lopp el-
ler med en lång utbildning eller 

något annat viktigt och krävande. 
– Känslan kommer där och då. Och 

det är så det ska vara. 

I de flesta av världens religioner finns beskrivning-
ar eller anspelningar på olika typer av förhöjda, 
berusande tillstånd. Det kan handla om att 

använda speciella växter och substanser för att få 
kontakt med andar, gudar eller alltet. Om repetitiva 
danser, tillstånd av trans och kontemplation. 

Johan Nilsson är doktor i religionshistoria vid 
Lunds universitet:

– Att söka sig till den här typen av tillstånd är ett 
fenomen som, generellt sett, verkar förekomma i de 
flesta mänskliga kulturer. 

– Det är också vanligt med en form av religiöst 
inramad ruskultur. Den kristna nattvarden, exem-
pelvis, syftar inte alls till berusning, men i någon mån 
är det ju en drog som står i centrum i den rituella 
symboltraditionen.

Själv har han forskat om den esoteriska miljön i 
Europa runt förra sekelskiftet, där man eftersträvade 
en personlig, erfarenhetsbaserad och mer intuitiv 
kunskap om de andliga spörsmålen. Detta som ett 
svar på en samhällsutveckling som ansågs gå i en 
alltför materialistisk riktning. 

– Under den här tiden ser vi den första stora vågen 
av intresse för Östasien, för buddhism och yoga, 
liksom för alkemi. En tidig version av det som på 

Passionerad 
förälskelse 
får kroppen 
att frigöra en 
naturlig rus
cocktail och 
drar igång ett 
inre opiat
system.

Per Johnsson, Lunds universitet »
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60- och 70-talet blir en sorts alternativreligion, säger 
Johan Nilsson.

Vissa förespråkade användning av kemiska rus, 
de flesta gjorde det inte. Drogerna var lagliga och 
tillgången till opium, som kopplades till visionära 
upplevelser (liksom LCD kom att göra ett par de-

cennier senare), var stor. Oavsett substans eller ej 
strävade man efter att förändra medvetandetill-

ståndet, exempelvis genom meditativ andnings-
manipulation, riktad uppmärksamhet och inre 
visualiseringar. 

– Det fanns en diskussion om huruvida upplevel-
serna var äkta eller inte vid användning av droger. 
Det här visar ju att tillstånden ligger nära varandra, 

VISSTE  
DU ATT...

  » ... det i staden 
Delfi i antikens 
Grekland under 
nästan 1 200 år 
fanns kvinnliga 
orakel som var 
språkrör för 
guden Apollon? 
Inga greker 
vågade ta någ
ra avgörande 
beslut i livet 
utan att först ha 
rådfrågat Orak
let i Delfi. En 
modern teori är 
att profetissan 
kan ha andats 
in giftiga vulka
niska ångor och 
därmed upp
nått ett berusat 
tillstånd för att 
svara på frågor 
ställda till högre 
makter. 

!
TEMA LÄNGTAN

att det finns ett släktskap mellan effekterna, säger 
Johan Nilsson.

I vilken mån det andliga sökandet i ruset också 
handlade om njutning eller om en längtan bort från 
en tuff livssituation eller efter att få ut något mer av 
livet, kan vi idag inte veta. Det var inget det pratades 
högt eller officiellt om, konstaterar Johan Nilsson. 

I den omtalade, bioaktuella filmen En runda till av 
dansken Thomas Vinterberg, är det alkoholruset 
som står i centrum. Eller snarare fyra medelål-

ders lärare som håglöst trampar runt i ett ekorrhjul 
när de bestämmer sig för att testa om den så kallade 
promilleteorin stämmer (självklart inte). Enligt den-
na är människan född med 0,5 promille för lite i blo-
det och bör därför tillsätta alkohol för att uppnå sin 
fulla potential. Det spårar (såklart) ur, men belyser 
vår kulturs användning av alkohol som hämningsför-
lösare, liksom den mänskliga längtan efter den där 
förhöjda livskänslan. 

Docenten Eddy Nehls vid Högskolan Väst, som 
forskat om drog- och alkoholkultur, efterlyser fler 
samtal om det här. Om vad det faktiskt är människor 
söker i alkoholen och drogerna. I kulturen finns ett 
romantiserat skimmer över ruset, samtidigt som det 

” Kanske handlar behovet av 
berusning om vad vi vill få ut av 
livet. Och kanske tror man att 
alkoholen är enda vägen. 
 
Eddy Nehls, docent Högskolan Väst

Foto: AGNES  
JOSTELIUS

»
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3RÖSTER OM  
 LÄNGTAN Vad längtar 

du efter?

  »Efter den första 
riktigt varma vår
dagshelgen och 
att åka från vårt 
hem i Helsingfors 
till stugan i mel
lersta Finland och 
stanna på några 
mysiga ställen på 
vägen: vid sjöar, 
på lunch, kaffe och 
besöka den gamla 
träkyrkan vid sjön 
Kuorevesi innan vi 
kommer fram.

  »På sommaren 
när jag är ledig, 
är i stugan, har 
ätit frukost och 
sitter i solen på 
terrassen med 
min andra kopp 
kaffe, ser ut över 
sjön, lyssnar efter 
fåglar och kanske 
planerar följande 
kapitel i mitt nya 
bokmanus.

Sebastian Nyberg 
Författare och webutvecklare, aktuell 
med sin första roman Rigelstenen, 
 fantasy för tonåringar.

 När mår du 
riktigt bra?

  »När min äldsta 
dotter lekt sig 
rosig om kinder
na och lerig om 
kläderna i vår 
stuga, min hund 
ligger trött efter 
att ha sprungit 
en hel dag, kvälls
solen skiner och 
naturen är så där 
ljuvligt vacker. 
Då mår jag jätte
jättebra!

  »Att plocka 
blåbär i skogen 
med mina döttrar 
och att plocka 
hjortron hemma 
i Västerbotten 
tillsammans med 
min mamma och 
mina bröder.

Julia Wiberg
Barnprogram ledare och författare, 
aktuell med boken Världens coolaste 
djur enligt Julia och podden Julias 
coola djur.

  »Jag längtar 
efter att en främ
ling ska gå in I mig 
i det offentliga 
och sedan inte be 
om ursäkt. Vi har 
varit distansera
de länge nu.

  »Jag mår bra i 
goda vänners lag 
eller när jag får 
den bekräftelse 
jag eftersökt. 

Pontus Ströbaek 
Föreläsnings mentor och naturvinsim
portör, aktuell med den tramsiga pod
den Svenskt skämtlynne tillsammans 
med komikern Thomas Eriksson.

troligen inte finns en enda person som inte har någon 
i sin närhet med lättare eller allvarligare alkohol- 
 eller drogproblem. 

Så vilka är de bakomliggande behoven? En flykt 
undan vardag och mående? En längtan efter att 
få ro eller, tvärtom, spänning, av något mer?

– Det är inte ovanligt att det handlar om självmedi-
cinering. Exempelvis finns det många berättelser om 
personer som visat sig ha adhd som självmedicinerat 
amfetamin, säger Eddy Nehls.

För andra, menar han, föds kanske behovet i var-
dagsstressen. Alkoholen hjälper till att distansera en 
från vardagen. Den erbjuder ett slags filter.

– Man förmår kanske inte bryta mönstret av ar-
betsliv och press utan hjälp.

I så fall, menar Eddy Nehls, är det just detta vi 
egentligen ska prata om. Om längtan efter berusning 
föds i vardagen – är det där vi borde leta för att förstå.

– Tänk om det är så att vi misstar pratet om alkohol 
för något annat än vad det är, säger Eddy Nehls: 

– Kanske handlar behovet av berusning om vad vi 
vill få ut av livet. Och kanske tror man att alkoholen 
är enda vägen till att få uppleva den där känslan av 
förhöjd närvaro.   

Foto: MILENAKATZER/
GETTY IMAGES

Foto: ARINA_ 
BOGACHYOVA/ 
GETTY IMAGES

Foto: DESIGN56/ 
GETTY IMAGES
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Att säga att man går 
på yoga är toppen  
– men Gud är tabu

  »Med målmedvetna steg kliver hon in på kaféet 
i Vällingby centrum där vi stämt träff. Det här är 
Marika Carlssons marker, och dem kan hon som sin 
egen ficka. 

Ett stenkast härifrån ligger hennes ståuppklubb, 
som av förklarliga skäl ligger på sparlåga under pan-
demin. För precis som för alla andra kulturarbetare 
har det senaste året inneburit ett pärlband av inställ-
da föreställningar för Marika Carlsson. 

Hon kastar sig rätt in i det ämne vi ska prata om: 
Kristendom och tro. 

– Det är märkligt. Andlighet, det är helt okej att 
prata om. Det är supertrendigt, och det får inte någon 
att lyfta på ögonbrynen, säger Marika Carlsson och 
kränger av sig ytterjackan. 

Någon startsträcka behöver hon inte, det här är ett 
ämne hon kan utan och innan. Och på det här områ-

det har hon massor av åsikter, ska det visa sig. 
– Att säga att man går på till exempel yoga, det är 

toppen. Men Gud, Gud är tabu, och att säga att man 
tror på Gud, då är man lite … Marika gör några talan-
de grimaser. 

Hon vet. Hon har nämligen varit där. 

MARIKA ÄR UPPVÄXT i pingströrelsen, och länge var 
hon en extremt hängiven församlingsmedlem. Det 
var i kyrkan och med församlingen som hon tillbring-
ade sin fritid och som barn trodde hon att det var i 
kyrkan som Gud bodde. 

Hon är adopterad från Etiopien, och kontrasten 
från den positiva särbehandling hon mötte på grund 
av sin mörka hudfärg och sitt lockiga hår under den 
tidiga barndomen, och den råa verklighet som mötte i 
henne i skolan var stark.

– När jag började i skolan insåg jag att det på allvar 
finns människor som sätter likhetstecken mellan 
hudfärg och människovärde. Nu, när jag började för-
sta klass, kunde jag få kommentarer som: ”Du får inte 
vara med, för du är neger”. 

För barnet Marika gick det där inte att förstå. Hon 
såg ingen som helst logik i att det faktum att hon var 

PORTRÄTTET

Marika Carlsson, komiker:

Länge var Marika Carlsson pingstförsamlingens mest hängivna medlem 
och hon försökte frälsa alla skolkamraterna. Men som 15-åring raserades 
hennes tro.

Idag tror hon på något som är större än människan. 
 
Text:Anna-Maria Stawreberg  Foto: Emil Nordin

” Jag var länge den där 
fördömande kristna. Tyckte synd 
om dem som inte trodde.

»
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”Under uppväxten var tron 
och församlingen min rädd-
ning. Vi delade samma tro 
och här upplevde jag att alla 
hade samma värde”, säger 
Marika Carlsson.
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» för” kunde erbjuda både tröst och förståelse. 
Och när hon insåg det, väcktes en stark nyfi-
kenhet. 

– Jag var ute och festade på lördagen och 
satt i kyrkan på söndagen. Det blev som en inre 
dragkamp mellan kyrkan och världen utanför. 

DEN DÄR DRAGKAMPEN pågick fram tills Marika 
var 20. Då bestämde hon sig för att göra vad 
hon beskriver som en ”långsam exit” ur kyrkan 
genom att åka till London under ett år. Hennes 
plan var att inte komma tillbaka till försam-
lingen. 

– Det var också när jag var i London som 
jag för första gången blev förälskad i en tjej, berättar 
Marika. 

Men då, i kristna sammanhang 1993, var det tydligt 
att homosexualitet var något syndigt, och att aids 
var något som Gud använde för att straffa världens 
homosexuella. 

– I Pingstkyrkan var sexualitet i sig något extremt 
laddat och man brukade säga att sexualdriften var 
Djävulens sätt att locka en. Så nu, när jag blev föräls-
kad i Lisa, blev jag förtvivlad, säger Marika långsamt. 

– 2013 sprang jag hos olika psykologer hela tiden. Jag 
lade locket på och fortsatte att träffa killar. Det funkade 
ju, men så fort relationen blev allvarlig drog jag mig ur 
den och förklarade det inför mig själv med att jag ju var 
adopterad, och säkert hade anknytningsproblem. 

NEJ, MARIKA MÅDDE inte bra. Hon fick inte riktigt ihop 
livet. Utåt sett flöt det på. Hon hade redan som barn 
lärt sig att bemöta de glåpord hon mötte genom att 
bli rapp i munnen, och denna erfarenhet drog hon 
nu nytta av som ståuppare. 2001 gjorde hon debut på 
Norra Brunn och fem år senare utsågs hon till Årets 
kvinnliga komiker vid Svenska Standup-galan, något 
som upprepades 2012. 

– Båda mina föräldrar har en humoristisk ådra, så 
när jag hittade ståuppen och började med det, kändes 
det klockrent. 

Hon syntes ofta i olika tv-program och reportage. 
Hon medverkade i Parlamentet och blev ett känt 
ansikte för allmänheten. 

Samtidigt turnerade hon med föreställningen En 
negers uppväxt, en självbiografisk ståuppföreställning 
som byggde på hennes egna erfarenheter av vardags-
rasism och exotifiering, mobbning och utanförskap. 

– Jag har upplevt hur det känns att sitta på bussen 
med ett tomt säte bredvid mig, trots att alla andra 
säten är fulla och folk väljer att stå upp istället för 
att sitta bredvid mig. Jag vet hur det känns att alltid 
vara den i sällskapet som väljs ut i den ”slumpvisa 
kontrollen” på flygplatsen.

Hennes förhoppning med föreställningen var att 
belysa problemet med vardagsrasism, men istället 
anmäldes hon till Justitiekanslern av Afrosvenskar-
nas riksförbund för hets mot folkgrupp. 

– Föreställningen var ett försök att ta makten över 
n-ordet, och detta var jag inte alls förberedd på, även 
om jag senare friades. 

PORTRÄTTET

mörk i huden skulle innebära att hon inte fick vara 
med och leka. 

UNDER DE HÄR åren blev gemenskapen i församlingen 
en fristad. Ett sammanhang där hon kände att hon 
blev omtyckt för den hon var, oavsett hudfärg eller 
hårtyp. 

– Under uppväxten var tron och församlingen min 
räddning. Vi delade samma tro och här upplevde jag 
att alla hade samma värde. Det var där jag hade mina 
vänner, säger Marika.

Den unga Marika fortsatte att gå i kyrkan. När 
hon fick möjlighet att delta i ungdomsverksamheten 
hoppade hon på det, och när hon som tonåring fick 
chansen att åka på ungdomsläger påverkade det 
henne starkt. 

– Jag köpte allt med hull och hår, berättar Marika. 
Hon pratar högt och använder olika gester och an-
siktsuttryck för att förstärka vad hon menar. 

Hemma hos familjen i Lund var hon den starkast 
troende av alla. Den som såg ner på de som inte 
trodde. 

– Jag var länge den där fördömande kristna. Tyckte 
synd om dem som inte trodde. Vi var några troende i 
skolan, och på rasterna hade vi bönemöten för att få 
energi, minns Marika. 

Församlingen var navet i hennes liv, och under låg- 
och mellanstadiet la hon mycket energi på att försöka 
frälsa de oförstående klasskompisarna. 

– Tack och lov har jag en pappa som, även om också 
han var troende och var predikant i Pingstkyrkan, 
hela tiden uppmanade mig att ifrågasätta, att inte 
köpa allt som prästerna sa rätt av. Mina föräldrar 
tyckte om att diskutera, och vi hade ofta religiösa 
diskussioner kring middagsbordet, säger Marika. 

DÅ, UNDER DE tidiga tonåren, hade Marika ett motto 
som hon levde efter: ”What would Jesus do?” Men 
när Marika var i 15-årsåldern började hennes tro 
krackelera.

– Jag hade min starka tro fram till dess att mina 
föräldrar separerade. Deras skilsmässa tog mig väl-
digt hårt, och församlingen kunde inte hantera den 
där förtvivlade tonårstjejen. De sa att de skulle be för 
mig, men i själva verket blev det ett väldigt tisslan-
de och tasslande bakom familjens rygg på grund av 
skilsmässan. 

Parallellt med denna utveckling började livet ut-
anför kyrkan locka. Marika tyckte om att dansa, hon 
gillade att gå på disko och plötsligt var det som om 
hon levde ett dubbelliv. 

Det var också nu som hon insåg att ”världen utan-

KORT  
OM...
Marika  
Carlsson
Familj: Hus-
trun Mia, 
9-årigt bonus-
barn, lagotto-
valpen Bob. 
Ålder: 47 år.
Gör: Ståupp-
komiker och 
föreläsare.
Bor:Vällingby.
Aktuell med: 
Föreställning-
arna Jag är 
Gud och En 
negers upp-
växt som finns 
på Netflix. 
Marika med 
vänner, en 
stå-uppklubb 
som håller till 
på Trappan i 
Vällingby.

Marika 
 Carlssons  
”Jag är Gud”,  
i regi av 
 Maria Lund-
qvist, sänds 
på streaming-
tjänsten Net-
flix.

” Jag hade köpt allt jag fått lära 
mig i församlingen om att homo
sexualitet var en synd. Nu kunde 
jag inte längre köpa det paketet.
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Föreställningen gick för fulla hus i många år, och 
sändes dessutom på SVT. Och kanske var det så, fun-
derar Marika, att de som anmälde henne hade hakat 
upp sig på titeln, och inte ens sett föreställningen. 

SAMTIDIGT GJORDE MARIKA allt för att trycka undan 
insikten om att hon faktiskt var gay. Men en incident 
på en fest blev en vändpunkt. 

– En tjej på festen sa bara helt apropå att hon 
ville testa att vara med en annan tjej, precis som om 
det vore helt normalt. Det väckte något inom mig, 
och fick mig att minnas Lisa i London som jag varit 
förälskad i. 

Några år efter den där festen träffade Marika Mia. 
Mia är även hon adopterad från Etiopien, och har, 
precis som Marika, tillbringat sin första tid i livet till-
sammans med en svensk missionär. Marika och Mia 
började prata om sina gemensamma upplevelser. De 
blev vänner, och snart insåg Marika att hon var kär. 

Problemet var att Mia var gift och att hon dessut-
om var kvinna. 

Marika väntade, våndades och funderade. Efter 
det att Mia skilt sig från sin dåvarande man vågade 
Marika berätta om sina känslor. 

Idag är paret gifta, Marika har ett bonusbarn och 
Mia och Marika är lyckliga mattar till hundvalpen Bob. 

– Man kan beskriva tiden från London och fram till 
nu som ett inre krig. Länge hade jag köpt allt jag fått 
lära mig i församlingen om att homosexualitet var en 
synd. Nu kunde jag inte längre köpa det paketet, säger 
Marika.

Det var en enorm resa för en före detta pingstvän 

att ta: Att öppet komma ut som homosexuell. 
– Jag ångrar inte på något sätt de 20 åren som jag 

tillhörde församlingen. Det betydde oerhört mycket 
när jag var ung.

Däremot, säger Marika, kan hon ångra att hon 
varit så fördömande. Idag skulle hon aldrig någonsin 
drömma om att predika för någon hur hon eller han 
ska leva sitt liv. 

– Samtidigt har jag full respekt för den som är 
religiös. 

NÄR TOLV PINGSTPASTORER skrev en debattartikel om 
sitt motstånd mot att viga homosexuella, svarade Ma-
rika med föreställningen Jag är Gud. En 1,5 timmes 
lång föreställning där Marika pratar om tro, religion, 
förtryck och rätten att få vara sig själv. 

– I föreställningen diskuterar jag vad Gud egent-
ligen är. Är Gud ett fotbollslag? Vad är det man tror 
på egentligen, när man tror på Gud? Själv skulle jag 
aldrig vara med i en fotbollsförening där 50 procent 
av medlemmarna är rasister, precis som jag inte kan 
vara med i ett sammanhang som fördömer homo-
sexuella. 

Idag är Marika tacksam över att hon tog steget till 
att bli sig själv fullt ut. Vägen dit var lång och slingrig. 

– Och även om jag numera kallar mig agnostiker, 
tycker jag att religion är oerhört intressant. Jag 
tycker att vi pratar alldeles för lite om religion i vårt 
samhälle, och skulle gärna se att vi pratar mer om det. 
Jag är övertygad om att det finns ett enormt behov av 
att söka något hos oss själva, och där fyller existen-
tiella samtal om tro en stor funktion. 

”Båda mina 
föräldrar har 
en humoris-
tisk ådra, så 
när jag hitta-
de stå-uppen 
kändes det 
klockrent”, 
säger Marika 
Carlsson. 
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  »– Det är som att Gud har blivit 
beteendeterapeut.

Det säger psykologen Maria 
Farm, som mött unga och gamla 
som förtvivlar när corona satt 
stopp för normala umgänges-
former. Tagit ifrån oss så många 
möten med andra människor. 
Coronapandemin har fått oss att, 
åtminstone för ett tag, se vad som 
är viktigt i livet.

Att de äldre drabbats hårt av 
corona med merparten av alla 

dödsfall är lika välkänt som 
tragiskt. Att de inte kunnat 
träffa sina barn och krama 
barnbarnen, inte ens på sitt 

yttersta. Men med vaccinatio-

nerna blir de också först 
att kunna återvända till ett 
mer normalt liv. Det gäller 
däremot inte en vilsen gene-
ration unga, där en del tappat 
ett fotfäste de tagit för givet och 
aldrig ens reflekterat över.

– De som vi normalt inte träffar 
i behandling är kanske de som 
initialt tyckte det var svårast. 
De som gjorde allt rätt: hade 
menings fulla kontakter, tränade, 
såg framtiden an med tillförsikt – 
allt som främjar psykisk hälsa. De 
har tagit stryk, blivit tillstukade 
när deras världsbild rubbats. De är 
ledsna och oroliga på ett sätt som 
de inte varit vana vid, säger Maria 

En ny bil, ett flott hus, en framgångsrik karriär. 
Det hjälper föga i en pandemi. Det vi saknat 
mest under året med corona är beröring. Det 
viktigaste i livet är en kram.

Text: Mats Karlsson

SPANING

” De som vi normalt inte träffar i behandling 
är kanske de som initialt tyckte det var 
svårast. De är ledsna och oroliga på ett sätt 
som de inte varit vana vid.  
Maria Farm, psykolog

Nu vill 
vi bara 
kramas
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fjärrundervisning. Ett år med 
corona är lång tid i deras liv. De 
har ännu svårare att klara vardag-
liga rutiner för att hålla humör och 
ork uppe, vilket gått ut över deras 
inhämtning av kunskaper. Än 
värre är bristen på kontakt med 
skolkamraterna.

VAD SOM KOMMER att ske när 
epidemin klingat av återstår att 
se – om det blir en repris på ”det 
glada 20-talet” hundra år efter den 
festyra som bröt ut efter första 
världskrigets slut. Även om inte 
dagens unga för tillfället är lika 
sorglösa som de var innan corona 
finns ett uppdämt behov av att 
kramas, hångla och älska.

Hudhungern är stor, konstate-
rar sexologen Suzann Larsdotter.

– Vi har alla ett behov av närhet, 
en längtan som inte behöver vara 
sexuell – men kan vara det. Vi be-
höver vara nära någon, säger hon.

En kvinna hörde av sig sedan 
hon läst i en kvällstidning att 
den som inte har sex får kortare 
liv. Det visade sig att hon har en 
hund som kelar mycket med och 
barnbarn som gärna klängde på 
henne.

– Hon hade en tillvaro full av 
närhet och värme! Hon hade fyllt 
sitt behov mer än så många andra. 
Behovet av närhet är så mycket 
viktigare än behovet av sex. Jag 
brukar rekommendera par att 
”huda” – ligga nakna intill varann 
utan det behöver leda till sex. 
Att vara så nära intill någon och 
känna kroppsvärmen kan vara så 
välgörande. Det stärker relationer, 
säger Suzann Larsdotter.

Beröringen utlöser hormonet 
oxytocin, som har en lugnan-
de inverkan. Den som saknar 

För skolung
domar som 
tvingats stan
na hemma 
med fjärr
undervisning 
är ett år med 
corona är 
lång tid.

Foto:  KATJA 
KIRCHER/ 
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»

Farm som har egen mottagning i 
Stockholm.

FÖRUTOM ATT DE dagliga sociala 
kontakterna tunnades ut kanske 
morfar gick bort eller mamma 
blev sjuk i covid. Mycket påtagliga 
påminnelser om att livet är skört.

Ändå är det inte lika drama-
tiskt som när spanska sjukan slog 
till för drygt hundra år sedan, då 
sjukvården stod maktlös och våra 
kunskaper om omvärlden var 
begränsade. I dag har vi all infor-
mation vi kan begära, vilket dock 
skapar problem med att sålla.

– Är man en person som 
grubblar kan det vara svårt 

att skilja mellan bagateller, 
lösliga problem och olös-

liga problem. De kan få 
svårt att lägga krutet 

på det man kan 
påverka i sitt eget 
liv, och bli mindre 
handlingskraftiga, 
förklarar Maria 

Farm.
– En undersök-

ning har visat att unga 
tänker mer på döden än 
tidigare, känner mer oro 
och rädsla. De funde-
rar mer än normalt på 
döden, mer än de ska 
behöva göra.

OSÄKERHETEN OCH 

nedstämdheten yttrar sig 
i att de begränsar sig mer. 

Förutom att många jobbar 
hemma stämmer de mer 

sällan träff med vänner för 
att fika eller promenera – ens 

på coronasäkert avstånd. Det är 
lätt att bli sittande vid skärmen, 

att bry sig mindre om både hem-
met och sig själv. Där gäller det att 
försöka bryta den onda cirkeln, 
råder Maria Farm:

– Ligg inte och dra dig, utan gå 
upp i vanlig tid. Ta på kläder och gå 
inte omkring hela dagarna i mor-
gonrock eller mysbyxor. Se till att 
komma ut och få dagsljus. Ordna 
sociala möten via skärm. Bara den 
minsta lilla kontakt utanför jobbet 
gör skillnad.

En annan kategori unga som 
drabbats är skolungdomar som 
tvingats stanna hemma med 

När vi är ensamma 
hemma kan vi ge oss 
själva massage. Det 
utlöser också det väl
görande hormonet 
 oxytocin, som har en 
lugnande inverkan. 

Foto: KHOSRORK/  
GETTY IMAGES
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partner eller husdjur kanske 
kan låna grannens katt eller vara 
hundvakt. Det finns till och med 
robotsälar och -katter, som är 
mjuka, varma och spinner, för de-
menta personer. Även det utlöser 
oxytociner.

– Den som vågar kan också vara 
fysisk med vänner. Att hålla någon 
om ryggen, eller smeka på en arm. 
Det finns en risk att vi sexualiserar 
beröring, men den behöver inte 
alls vara laddad. Det finns till och 
med de som har sovkompisar utan 
att det leder till något annat.

ETT ANNAT SÄTT att tillgodose när-
hetsbehovet kan vara att gå till en 
massör, få ansiktsbehandling eller 
be frisören att ge extra massage i 
hårbotten, tipsar Suzann Larsdot-
ter. När vi är ensamma hemma 
kan vi ge oss själva massage, vilket 
också utlöser det välgörande 
hormonet. Vi kan rulla massage-
bollar med piggar under fötterna, 
vi kan lägga tennisbollar under 
ryggen om vi har spända axlar och 
skuldror.

– Jag tipsade en klient om att 
köpa en lång kudde. Om man 

lägger den bakom sig i sängen 
kan det skapa illusionen 
av att någon ligger där. Det 
kan verkligen inte ersätta 
en människa, men allt som 
hjälper mig att känna mig mindre 
ensam är bra.

ENSAMHET SOM FOLKSJUKDOM är 
inget nytt med corona, men den 
har växlats upp till ”hemsamhet” 
med ännu mindre kontakter. Det 
gäller för samhället och vården 
att ta tag i det när krisen är över så 
att det inte permanentas, varnar 
Suzann Larsdotter.

Särskilt svårt är det för 
människor som redan innan haft 
svårt med sociala kontakter. Även 
om de vaccineras kommer de 
troligen att ha svårt att ta sig ut. 
Många som jobbat hemma riske-
rar att få det svårt att ta sig loss 
hemifrån när vi lärt oss att sköta 
våra kontakter digitalt.

Att en del arbetsgivare ser chan-
sen att skära ned på kontorsyta 
kommer att bidra till att proble-
met permanentas, fruktar Suzann 
Larsdotter.

– Vi missar den viktiga sociala 

mötesplatsen kaffeautomaten. Vi 
missar en dimension när vi inte 
ser hela personen och kroppssprå-
ket. Vi missar allt som bara finns i 
det mänskliga mötet.

Det får i sin tur till följd att vår 
tillit, vår tro på andra människor, 
minskar. Särskilt de som tror 
att de inte duger eller räcker till 
riskerar att sluta sig ännu mer. 
Att aldrig våga blotta sig, fysiskt 
eller mentalt, och tro att man 
duger som man är. Släpper man 
ingen inpå så blir man inte heller 
avvisad.

ATT SÖKA PROFESSIONELL hjälp i 
sin ensamhet kan vara svårt för 
många. Första steget kan vara 
att möta en vän eller någon man 
gillar, tipsar Maria Farm.

– Det är okej att känna sig 
nedstämd, men om det går mer än 
två veckor och man fortfarande 
är fattig på energi, har svårt att 
sova och koncentrera sig, inte kan 
få saker gjorda eller slutförda är 
det ett kliniskt tillstånd. Man är 
deprimerad, säger hon.

– Det är inte bara att ”ta sig i 
kragen” och allt blir bra. Men man 
får tänka att depressionen är ett 
symptom, det är inte jag. Om man 
tar kontakt professionellt eller 
med en vän kan man se det som en 
alvedon. Allt blir inte bra direkt, 
men sedan lättar det. 

SPANING

” Det finns en risk att vi sexualiserar beröring, 
men den behöver inte alls vara laddad.  
Suzann Larsdotter, sexolog

»

S
uzann Larsdotter

Lite extra mas
sage i hårbotten 
utlöser också må 
brahormonet 
 oxytocin. 

Foto: LUKATDB/  
GETTY IMAGES



” Jag hittade en sten som 
blev min sten. Där satt 
jag varje dag i en kvart 
och bara blundade.  
Susanna Bävertoft, skogsbadsguide
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HÅLLBARHET

SKOGS
 BAD

gjorde karriär inom telekombran-
schen och marknadsanalys. Men 
allt analyserande och alla snabba 
deadlines fick henne att omvärde-
ra livet.

– Till slut gav jag mig själv två 
löften. Jag skulle börja meditera 
varje dag och vara i naturen varje 
dag. Så jag började med långsamma 
promenader och jag hittade en sten 
som blev min sten. Där satt jag var-
je dag i en kvart och bara blundade. 
När jag sedan öppnade ögonen så 
såg jag skogen ur ett annat per-
spektiv. Det gjorde mig förundrad.

Nu jobbar Susanna som coach 
och stresspedagog och de guidade 
skogsbaden har blivit en del av 
hennes verksamhet. Hon håller 
i skogsbad för öppna grupper, 
slutna sällskap (som arbetsteam) 
och för enskilda individer som vill 
prova på.

– Alla är inte lika vana vid sko-
gen. Det kan kännas otryggt att vika 
av från stigen. Men när man gör det 
tillsammans med andra lär man sig 
att känna trygghet i skogen.

ÄVEN FÖR EN van skogsmulle kan 
skogsbadet vara något helt nytt. 
Många använder skogen som ett 
motionsspår – det är en vacker 
miljö att förlägga sin prestation 
i. Shinrin-yoku tar dig bort från 
prestationen – du är inte i naturen 
för att plocka svamp eller bär, för 
att jogga eller motionera – du är i 
naturen för att vara i naturen med 
alla dina sinnen. Du behöver inte 
uppnå något eller prestera. Du kan 
inte göra fel för du behöver bara 
vara. 

Shinrin-yoku är en etable-
rad och forskningsbaserad 
metod. Förutom att ge ro och 
minska stress så stärker den 

vårt immunförsvar och ger oss 
ökat fysiologiskt och psykologiskt 
välbefinnande.

Sofie Kalodimos

Japanska metoden 
har fått ett eget  
institut i Sverge
Shinrin-yoku, skogsbad, blev 
ett begrepp i Japan i slutet av 
80-talet, då myndigheterna 
inrättade terapiskogar för att 
minska dödligheten av till synes 
friska japaner. Nu finns ett 
institut inrättat i Sverige, för att 
ge fler chansen att upptäcka 
skogsbad. 

  »Susanna Bävertoft har studerat 
till Certifierad skogsbadsguide vid 
Scandinavian Nature and Forest 
Therapy Institute.

– Jag känner mig levande när 
jag är i skogen. Skogen är en del av 
vår naturliga miljö och genom att 
sakta in och vara i den, får jag en 
speciell naturkontakt – jag känner 

att jag är en del av något större, 
säger hon.

Hon menar att man, genom ett 
guidat skogsbad, ger sig själv tiden 
att stanna till och uppleva sin om-
värld. Genom att lyssna, se, dofta 
och känna öppnar sig en ny värld, 
som funnits där hela tiden, utan 
att man kanske uppmärksammat 
den. I skogen får man distans till 
den ofta stressade vardagen.

SUSANNA VISSTE ATT hon ville 
jobba med människor. Men precis 
som så många av oss andra, var 
hon dålig på att lyssna till sig själv 
och valde istället att satsa på kar-
riären, som man ”ska göra”.  Hon 

Under ett skogs-
bad ska du inte 
plocka svamp 
 eller motionera, 
utan bara vara.

Foto: MIKAEL M 
 JOHANSSON
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VISSTE  
DU ATT… 

  » ... Stöld 
släpptes ett 
år efter den 
uppmärk
sammade 
Girjasdomen 
där samebyn 
Girjas fick ta 
över förvalt
ningen av jakt 
och fiske i byn. 
Efter domen 
dräptes flera 
renskötares 
djur och hot 
dök genast 
upp i sociala 
medier. Men 
man hoppas 
att same
byarnas rät
tigheter och 
ställning ska 
stärkas tack 
vare Girjasdo
men.

BOKTIPSET

Stöld
Ann-Helén Laestadius
Romanus & Selling

  »Elsa är bara nio år när hon blir vittne till att hennes 
ren dödas. Hon tystas genom hot och blir medveten 
om att hennes samiska ursprung väcker hat och våld. 
Hatet följer henne genom livet och när fler renar 
dödas får hon kämpa med rättsväsendets ovilja att ta 
tag i de brott som begås mot henne och hennes familj. 
Stöld är en hyllning till den norrländska naturen och 
kärleken till djuren, samtidigt som det är en tragisk 
skildring från verkligheten – om hat, rasism och att 
inte orka fortsätta leva.

Slutet
Mats Strandberg
Rabén & Sjögren

  »Simon är 17 år och han har precis fått veta att han 
och hela mänskligheten har en månad kvar att leva. 
Kometen Foxworth kommer att utplåna planeten 
jorden. Inget han eller någon annan människa gör 
kan påverka framtiden. Men när en flicka hittas mör-
dad bestämmer sig han och flickans kompis Lucinda 
att ta reda på och avslöja vem som gjorde det. Slutet 
handlar om vad du vill göra med din sista tid och vem 
du vill vara när allt tar slut.

Paradis city
Jens Lapidus
Albert Bonniers förlag

  »Järva har blivit Sveriges största “särområde”. 
Kring denna no-go-zone har man byggt murar för att 
skydda resten av samhället. Segregationen är stor och 
landet håller på att falla sönder och samman. Vi får 
följa den före detta MMA-stjärnan och numer krimi-
nella Emir, influencern Nova och polisen Fredrika, 
som alla undrar vad som hänt med den kidnappade 
ministern Eva Bastardo Henriksson.

Drift
Jenny Holmqvist
Forum

  »De är tre olika karaktärer genom olika årtionden 
men deras sökande efter tillhörighet och längtan 
efter att hamna rätt är densamma. Eva växer upp i 
Uppsala på 40-talet, Marta i Kanada på 60-talet och 
James lever studentlivet i San Francisco på 80-talet. 
De har släktband som gör att de hör samman – och 
även känslan av att inte passa in – att inte höra ihop 
med sin omgivning.

Där kräftorna sjunger
Delia Owens
Forum

  »Redan som barn blir Kya lämnad. Familjemed-
lemmarna försvinner en efter en och tillslut är hon 
ensam kvar i våtmarkerna i North Carolina. Där lever 
hon i samspel med och kärlek till naturen. Byborna 
föraktar henne och kallar henne för ”Träskflickan”.  
Så när en ung man hittas död i vårmarken så är det 
hon som misstänks för mordet. Kya är skygg och litar 
inte på andra människor, men hennes längtan efter 
närhet och tillhörighet finns alltid där.

Ibland längtar vi alla bort, eller 
 åtminstone till något annat. Även  
i böckernas värld vill man leva i nya 
sammanhang. Man vill ha ett liv 
där ingen dömer, där man är fri att 
uppleva sin värld och trygg i kärlek 
och gemenskap.
Text: Sofie Kalodimos

5 BÖCKER  
FYLLDA MED 
LÄNGTAN

Ann-Helén 
Laestadius, 
författare.
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PPSSAALLMMEENN
"Din sol går opp för
ond och god,
för aaaa aaa aaa aaa ;
o, må jag så i tålamod
och kärlek likna dig."

!
GRATTIS!
Vi gratulerar 
vinnarna i det 
senaste kors-
ordet: 

  »Ulf Karlsson
  »  Lisa Lindfors 
  »Sven och 

Else-Britt Berg-
gren 

Sänd in lösningen till:  
Församlings expeditionen 
Strandplan 25  
961 34 Boden 
Vi vill ha ditt svar senast  
den 29 juni.

  »De tre först öppnade rätta lösningar-
na vinner en presentcheck till en kyrk-
lunch eller en blomsterbutik (beroende 
på läget med covid-19). Vinnarna får 
besked per post, och sina namn publi-
cerade i nästa nummer av Kyrkfönstret.

GÖR SÅ HÄR

Foto: PHOTOSHOPPED/ 
GETTY IMAGES
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  »Svenska kyrkan har 5,8 miljoner 
medlemmar, cirka 21 600 anställ-
da och tusentals och åter tusentals 
frivilligarbetare. Vart fjärde år 
hålls det val då drygt 19 400 förtro-
endeuppdrag ska fördelas. 

I kyrkovalet 2021 är det 5 mil-
joner personer som har rösträtt. 
Det är medlemmar som är minst 
16 år gamla på valdagen den 19 
september.

För Svenska kyrkan är medlem-
marnas inflytande viktigt. För att 
kunna kalla sig folkkyrka måste 
ju folket vara med och styra. Det 
gör man på tre olika nivåer: lokalt, 
regionalt och nationellt. Parallellt 
med de nivåerna finns också ett 
religiöst, teologiskt, ledarskap i 
form av kyrkoherdar, biskopar och 
ärkebiskopen.

KYRKOVALET 2021

Det här är 
 kyrkovalet

Kandidater och 
 nomineringsgrupper

  »Personer som ställer upp i kyr-
kovalet kallas för kandidater. De 
representerar olika nominerings-
grupper. Nomineringsgrupperna 
driver de frågor som de tycker är 
viktiga för Svenska kyrkan och i 
kyrkovalet röstar man på de no-
mineringsgrupper och kandidater 
som man tycker bäst represente-
rar ens egna åsikter. 

Det lokala valet
  »På den lokala nivån är det 

kyrkofullmäktige som man väljer. 
Kyrkofullmäktige utser sedan ett 
kyrkoråd, som är som församling-
ens eller pastoratets styrelse. Där 
sitter också kyrkoherden med, 
som leder församlingens arbete. 
Kyrkofullmäktige fattar de beslut 
som påverkar medlemmarna mest. 
Det handlar till exempel om vad 
församlingen ska arbeta mer med, 
om det är nya inriktningar och 
stora satsningar som ska göras, 
eller om det är verksamheter som 
ska läggas ned eller slås ihop. Ska 
församlingen samarbeta med det 
lokala flyktingboendet? Ska det 
göras en stor satsning på barn som 
lever i fattigdom? Ska församlingen 
anställa ytterligare en diakon för att 

utöka hembesöksverksamheten hos 
äldre och sjuka? Det är sådana frå-
gor som beslutas om på lokal nivå.

Det regionala valet
  »På regional nivå väljer man le-

damöter till stiftsfullmäktige. Det 
finns 13 stift och deras uppgift är 
att stötta församlingarnas arbete 
och att se till att församlingarna 
följer lagar och regler som finns 
om deras verksamhet. Ska en 
kyrka renoveras kan stiftet hjälpa 
till med expertiskunskap. Finns 
stora behov som till exempel 
många hemlösa, kan stiftet sam-
ordna hjälpinsatser. Stiften utser 
också församlingar som bedriver 
verksamhet på finska, samiska och 
teckenspråk till exempel.

Text: Jiang Millington

19 
september

  » ... i år är det 
kyrkoval. För att 
rösta ska man 
vara medlem i 
Svenska kyrkan 
och fylla 16 år 
senast på val-
dagen.

Valkansliet arbetar med att 
säkra ett tryggt kyrkoval 
med anledning av corona-
pandemin. I samverkan med 
Folkhälsomyndigheten följer 
man utvecklingen noga. Alla 
som vill ska ges möjlighet 
att rösta.

Foto: MAGNUS ARONSON/IKON
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Det nationella valet
  »Högsta beslutande organ inom 

Svenska kyrkan är Kyrkomötet 
med 251 ledamöter. Det har möten 
två gånger om året och kan jämfö-
ras med riksdagen. Här tas princi-
piella beslut som är viktiga. Vilka 
psalmer ska finnas i psalmboken? 
Hur ska gudstjänsterna genom-
föras? Vilka riktlinjer ska finnas 
för Svenska kyrkans arbete för 
klimatet? Det är exempel på frågor 
som kyrkomötet har hand om.

Kyrkostyrelsen ansvarar  
för kyrkovalet

  »När kyrkomötet inte samman-
träder är det kyrkostyrelsen som 
leder det nationella arbetet. Det 
är kyrkomötet som utser de 14 

ledamöterna och ärkebiskopen är 
dess ordförande. 

Kyrkostyrelsen ansvarar för 
att kyrkovalet genomförs. De ser 
till att det finns ett valkansli som 
arbetar med valet. Valkansliet 
börjar arbeta flera år innan valet 
ska genomföras. Det krävs mycket 
arbete för att hålla ihop alla in-
blandade. Det är över fem miljoner 
personer som har rätt att rösta. 
I förra kyrkovalet, 2017, ställde 
33 000 kandidater upp. I år har 761 
nomineringsgrupper registrerat 
sig. Det finns 612 valnämnder, som 
ansvarar för valen på lokal nivå, 
13 stift som ansvarar för valen på 
regional nivå och tusentals frivil-
ligarbetare.

Skyltad grav? Vi söker  
gravrättsinnehavaren

  »Bodens pastorat saknar gravrättsinnehavare 
till ett antal gravplatser på våra kyrkogårdar. De 
gravplatser som berörs är försedda med en skylt 
med uppmaning att kontakta församlingsexpedi-
tion. Detta görs i enlighet med de administrativa 
rutiner som finns för att söka gravrättsinnehavare.

Om du är anhörig eller gravrättsinnehavare till 
en skyltad grav är det viktigt att du kontaktar oss. 
Om inget svar inkommit innan den 1 augusti 2021 
kommer gravplatsen att betraktas som återläm-
nad.

På www.svenskakyrkan.se/boden/vi-soker- 
gravrattsinnehavare kan du läsa vilka gravplatser 
på Lundagårds kyrkogård, Skogskyrkogården och  
i columbariet som har försetts med skyltar.

Kontakta oss
Telefon: 0921–775 00 
Adress: Bodens pastorat, Strandplan 25, 961 34 Boden
E-post: bodens.pastorat@svenskakyrkan.se
Expeditionen: Öppen måndag–fredag 10.00–12.00 och 
13.00–15.00.

AKTUELLT I BODEN

Samtalsjour för döva 
via bildtelefon

  »Samtalstjänsten beman-
nas av teckenspråkiga 
präster och diakoner med 
tystnadsplikt, och är öppen 
för alla oavsett livsåskåd-
ning eller trosuppfattning. 
Den som känner oro, har sorg, 
vill tala om tro eller tvivel och 
behöver stöd kan här samtala 
direkt utan tolk. Svenska kyrkans första öppna 
stödlinje för döva nås via svenskakyrkan@ectalk.se.

 
Stödlinjen är öppen tre dagar i veckan:
Måndag och fredag: 10.00–16.00. Onsdag: 10.00–19.00. 

Foto: G
U
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Foto: ÅKE PAULSSON
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” Det kostar inget att 
konfirmera sig och det 
är inga speciella krav 
för att få delta.

28

KONFIRMATION

Den anrika konfirmationen finns 
nu för tiden i en uppsjö av olika 
varianter. I Boden erbjuds exem-
pelvis aktivitetskonfa, även-
tyrskonfa och sommarkonfa. 
Kyrkfönstret tog ett smittsäkert 
digitalt samtal med represen-
tanter från de olika konfirma-
tionsalternativen.

  »Konfirmationer med olika 
inriktning är ingen nyhet. Men på 
senare år har man runtom i Sveri-
ge sett en explosionsartad ökning 
av olika typer av konfirmationsläs-
ningsupplägg med specialiserade 
inriktningar. Så även i Boden. Det 
handlar absolut inte om att ta bort 
grundtanken i den viktiga kyrkliga 
ritualen konfirmation, utan om 
att utveckla den till något som 
lockar dagens ungdom och får dem 
intresserade av att delta i under-
visningen och konfirmera sig.  

Prästen Tommy Persson, som 

Anrik ritual  
på nytt sätt

Gaming-, 
 motor-, sport-, 
sommar och 
äventyrs-
konfa: det 
finns något 
för alla.

ansvarar för äventyrskonfirman-
derna, berättar om den fjällvand-
ring som genomfördes i början av 
hösten 2020. 

– Två ledare från kyrkans perso-
nal och ungdomsledare åkte upp i 
en buss med förväntansfulla ung-
domar till Kvikkjokk. Där bodde vi 
på lägergården och genomförde två 
stycken dagsturer upp på fjället.

Pedagog Helena Mörk Sunuwar, 
en av ledarna på sommarkonfan, 
berättar i sin tur att de ska åka till 
lägergården Strömsundshemmet 
utanför Råneå i sommar, medan 
de som haft aktivitetskonfa ska på 
läger till Sundet utanför Luleå.

Aktivitetskonfirmanderna är 
indelade i olika grupper. Pedagog 
Carina Westbrandt, som håller i 
sportkonfan, har hittills hunnit 
testa på padel och ridning med 
sina konfirmander. Framöver 
hoppas de även kunna prova på 
golf och någon annan aktivitet. 
Motorgruppen har mekat med en 
bil i församlingsgårdens garage 
tillsammans med prästen Anders 
Stenman. Och pedagog  Mikael 
Dapefrid, som ansvarar för 
 gaming-ungdomarna, berättar att 
de spelar olika typer av dataspel, 
och att de planerar att ha ett lan 
där de spelar tillsammans på dato-
rer uppkopplade i ett litet nätverk, 
käkar pizza och dricker cola. 

OAVSETT KONFIRMATIONSFORM 

har man nu fått ställa om till fler 
digitala träffar, men att inget slår 
fysiska möten är alla konfirmand-
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ledare övertygade om. Något de 
också är överens om är att de 
vill slå hål på myten om ett allt 
ytligare samhälle. Ungdomar är 
verkligen intresserade av de djupa 
livsfilosofiska frågorna, det finns 
definitivt en nyfikenhet. Vem är 
jag? Vad är kärlek? Vad händer när 
man dör? 

– Det gäller att kunna möta 
dem på deras egna villkor och ge 
dem en trygghet att kunna prata 
om viktiga saker, säger Tommy, 
Carina, Helena och Mikael, nästan 
unisont i kör. 

– Ta gamingkonfan, fortsätter 
Mikael Dapefrid, nu slumpade det 
sig så att jag har en grupp med bara 
killar som spelar och vi har fått 
en väldigt bra relation med gott 
samtalsklimat. Jag som gammal 
gamer kan relatera till de tankar 
och känslor spelandet ger, och de 
känner ett förtroende för mig att 

öppna upp sig. I skolan och i övriga 
samhället kan man lätt känna sig 
tvingad att spela en roll. Här kan 
du vara dig själv. Det kostar inget 
att konfirmera sig och det är inga 
speciella krav för att få delta. Alla 
är vi olika och respekterar varan-
dras åsikter. Några frågor kanske 
inte har svar.

EN ANNAN OERHÖRT viktig kompo-
nent för en lyckad konfirmations-
undervisning är det ovärderliga 
stödet från ungdomsledarna. 

– De har själva varit konfir-
mander för bara något eller några 
år sedan, och känner till och kan 
nå ut till ungdomarna på ett helt 
annat sätt än vi vuxna kan, säger 
Tommy Persson.

Hur själva konfirmationsguds-
tjänsterna för de här tre grup-
perna kommer att se ut i maj och 
juni är när detta skrivs i slutet av 

april osäkert. Förra året gällde 
50-personersregeln och då fick 
varje konfirmand ha med sig två 
anhöriga, medan det i vanliga fall 
brukar komma i snitt tio personer 
per konfirmand. 

– Det kan bli så att vi får ha flera 
gudstjänster på rad med max åtta 
medverkande per tillfälle, säger 
Tommy Persson. 

Många av de personer som idag 
är aktiva inom kyrkan på olika sätt, 
eller rent av jobbar där, fick sin 
första aptitretande kontakt med 
Svenska kyrkan just genom kon-
firmationen. Genom att utveckla, 
anpassa och klä denna traditions-
tyngda ritual i en mer samtida 
kostym så är chansen stor att det 
kan fortsätta vara så. Möjligheterna 
är oändliga. Och viktiga. För kon-
firmationen behövs. Nu i dagens 
samhälle kanske mer än någonsin. 

Johan E Skoglund

Äventyrskon-
fan hösten 
2020 åkte till 
Kvikkjokk för 
att fjällvandra.

Foto: JOHAN 
 NEVANPERÄ
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KYRKORUMMET

Mariakyrkan i Sävast har fått ett 
träd som fångar de flestas upp-
märksamhet. Konstnärsparet 
Tommy och Anki Carlsson har 
gjort utsmyckningen Björkens 
visa. 

  »Den vackra och trivsamma 
Maria kyrkan i Sävast har nu blivit 
ännu finare. Intill den lilla sitt
grupp som finns alldeles i anslut
ning till kyrkorummet står nu ett 
färgglatt och nytt träd. Konstnä
rerna Tommy Carlsson och Anki 
Carlsson från Mörön har gjort 
utsmyckningen som bär namnet 
Björkens visa.

– En visa suger upp det som 
finns omkring oss och berättar 
om livet i stort. Så ville vi också att 
trädet skulle vara. Det ska komma 
med en berättelse. Betraktaren får 
väl sedan låta trädet berätta, säger 
Tommy Carlsson.  

De har företaget Stol och Fiol 
och namnet kom från den tid när 
Tommy byggde både instrument 
och möbler. Nu har de en egen 
butik i anslutning till sitt hem i 
Mörön där de säljer produkter i 
trä som de både har designat och 
tillverkat själva. Utöver det gör 
de också utsmyckningar likt den 
i Mariakyrkan. När de två ställer 
sig vid den färdiga utsmyckningen 
blir båda glada. 

– Det känns väldigt fint att få se 

den på plats igen. Det är ju så här
ligt att höra att de inte har tröttnat 
på den, utan att de fortfarande 
känner sig så nöjda. Det känns 
varm och fint att få höra, säger 
Anki Carlsson. 

DE TVÅ HAR varit ett par i 30 år 
och de har också arbetat tillsam
mans sedan 1995. Hon arbetar 
deltid som vikarierande lärare 
och fritidsledare, medan Tommy 
arbetar heltid i parets gemensam
ma företag. 

– Jag är med så mycket som jag 
bara hinner, säger hon. 

Man brukar skämtsamt säga att 
klarar man av att tapetsera till
sammans så fixar man det mesta 
efter det. De två har både levt och 
arbetat tillsammans i hela 30 år. 

– Det går bra att samarbeta. Vi 
bollar och ändrar tillsammans. Det 
går otroligt lätt att samarbeta. Det 
är en bonus. Det är inte alla som 
klarar av att både leva och arbeta 
tillsammans men det har vi klarat 
av bra, säger hon och ser på sin 
make. 

Diakonen Annika Berglund som 
arbetar i Mariakyrkan upptäck
te parets alster när hon besökte 
Sockenmagasinet som ligger intill 
kyrkan i Gammelstad. 

– Det är mycket trä i deras konst 
och också en massa färger. Lite 

Mariakyrkan har 
fått ny träskulptur
Text och foto: Joakim Nordlund

samma som i vår kyrka. Vi tyckte 
att det passade in. Och när de kom 
med sin idé tyckte vi att det var 
jättebra.

– Sommartid hyr vi Socken
magasinet i Gammelstad av 
kyrkan och vi har haft det som 
utställningslokal, där vi visar och 
säljer våra alster. Till sommaren 
blir det fjortonde året i rad som vi 
är där, berättar Tommy. 

ATT PERSONALEN I Mariakyrkan är 
nöjda är nästan en underdrift. 

– Från början satt vi bara och 
tittade på det här trädet. Det är 
otroligt hur de förverkligade allt. 
Man vill bara sitta här intill, och 
nu lägger vi många av våra möten 
just här. Konstverket ger verkligen 
energi. Man kan se på det, och 

hela tiden hitta 
något nytt att 
fästa blicken på, 
säger Annika 
Berglund. 

Tanken var 
också att det 
skulle vara en in
vigning av ”livets 
träd” den första 
advent, men 

pandemin satte käppar i hjulen. 
Församlingsrådet och personalen 
hade så gärna velat visa upp trädet, 
men det är som det är. 

– När den här pandemin är över 
och kyrkan åter är öppen står det 
här och väntar på besökarna, säger 
Annika. 

Prästen Victoria Svärd Wärme 
är också mycket nöjd med den nya 
utsmyckningen. 

– Vi är verkligen jätteglada för 
det sätt som de har fångat våra 
tankar och fantasier. Det här knyter 
ihop kyrkorummet och foajén så att 
det blir en helhet, säger Victoria.

Foto: Kat Palasi /Ikon

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

UNDER SAMMA 
HIMMEL
Coronapandemin har tvingat miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger. 

Konstnärs-
paret Anki 
och Tommy 
Carlsson från 
Mörön utan-
för Luleå fick 
i uppgift att 
göra en ut-
smyckning i 
Mariakyrkan. 
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På trädet  finner 
man bland 
 annat färgglada 
och fantasifulla 
 fåglar som alla 
har skurits ut 
i björk.  Mellan 
stenarna i det 
som en gång var 
ett vattenfall 
simmar en fisk.
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KYRKOHERDEN HAR ORDET

Dopet, så 
enkelt, så 
snabbt, och 
samtidigt så 
mångbottnat 
och så djupt. 

Foto: KRISTIN 
 LIDELL

Tre händer med vatten som hälls över ditt 
huvud samtidigt som orden uttalas: ”Jag 
döper dig, i Faderns och Sonens och den 
helige Andes namn”. Genom dessa ord och 

dessa händer med vatten är du en av många. Du sätts 
in i en kedja som sträcker sig tillbaka till de första lär-
jungarna och sedan fortsätter framåt in i evigheten. 
Dopet, så enkelt, så snabbt, och samtidigt så mång-
bottnat och så djupt. 

Det är ganska få av oss som döptes som barn 
som kommer ihåg hur det egentligen var, vad 
som hände eller ens var dopet ägde rum. Det 
vanligaste är att man döps som barn i Svenska 
kyrkan och många andra kyrkor runt om i värl-
den. Barndopet väljer jag som barn inte själv, 
utan det får jag alldeles gratis för att de som har 
vårdanden om mig önskar att jag och Gud ska 
höra samman. Men det finns också de av oss 
som kommer ihåg vårt dop. Kanske för att det 
var som ungdom på konfirmandlägret tillsam-
mans med våra kompisar vi döptes, eller för att 
det var som vuxna. 

Oavsett om dopet ägde rum på BB, i prästgår-
den, utomhus eller i kyrkan, och oavsett om det 
var när du var några månader eller långt över 80 
år, så fick vi i och med dopet en gåva som ingen annan 
kan ge oss. Gåvan att vara en del av något större i 
gemenskap med andra och med Gud. Dessutom utta-
lades samma löfte som Jesus gav lärjungarna: Jag är 
med er alla dagar till tidens slut. 

DOPET ÄR FÖRVISSO en högtid där vi visar upp barnet, 
låter släkt och vänner dela glädjen över ett nytt liv och 
den som döps. Men dopet är också något som vi får för 
att någon annan vill oss gott. Föräldrarna eller de som 
har vårdnaden vill ju inget annat än barnets bästa, och 
i sökandet efter vad som är bäst väljer de att låta döpa 
sitt barn. För att barnet och Gud ska mötas, och för att 
Gud ska ge barnet kärlek, nåd och trygghet. 

När vi sedan är döpta och har blivit en del av kyr-
kan och har fått ta emot Gud och hans kärlek i våra 
liv, så lämnas vi att själva ge vårt dop den plats det ska 
få i våra liv. Ibland tror jag att vi felaktigt tänker oss 
dopet som något som beror på oss. På att vi ska tro, 
rätt och tillräckligt mycket. Kanske är det då vi hör de 
vuxna säga att barnet själv ska få välja det han eller 
hon vill – sen när barnet är vuxet. Frågan är om man 
verkligen kan förstå Gud, förstå vad dopet innebär 
eller vad dopet kommer att betyda för någon. Ingen 
av oss skulle låta bli att prata med våra barn för att de 

senare i vuxen ålder ska få välja vilket språk de ska ha. 
Även om liknelsen haltar så tänker jag mig att dopet 
ger oss precis samma möjligheter som vårt språk ger 
oss. Dopet ger oss möjlighet att möta den Gud som 
älskar oss och som vill våra liv. Den ger oss den första 
kartbilden, som gör det möjligt att utforska dess bety-
delse i våra liv senare. 

Några år efter att vi döpts får vi sedan komma och 
hämta en bibel för barn i kyrkan. För någon 
är det minst lika viktigt som själva dopet. För 
det är då man lär sig mer om Gud. Genom 
bibelberättelserna möter man den Gud som 
kanske ingen annan har berättat om. För 
någon annan blir bönen det som förklarar Gud 
och relationen med honom. Jag tänker på alla 
dem jag har mött som berättat att bönen Gud 
som haver barnen kär varit den bön som burit 
dem livet igenom. Jag tänker på alla dem som 
frågat Gud om det finns någon mening, och 
därefter också känt Guds tydliga ledning. 

ETT ANNAT SÄTT att beskriva dopet är att vi 
genom dopet är välsignade. Dopet är både en 
trygghet och en utmaning, men i utmaningen 
bärs vi av Guds välsignelse. Vid varje dop-

gudstjänst bjuds vi in till gemenskap med Gud, och 
gudstjänsten avslutas alltid med välsignelsen som ett 
uttryck för att Gud vill vara med oss. Genom dopet 
kan vi lita på att vi kommer att bli bevarade hos Gud 
vad som än händer. Den vissheten kan göra oss mo-
diga och lugna. Dopet ger oss en beredskap att möta 
förändring och känna förväntan inför det främmande. 
Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda 
och älskade. Guds ansikte är vänt till oss. Vi som blivit 
välsignade har uppdraget att ge välsignelsen vidare.

Dopet och den välsignelse som vi fått ta emot är det 
finaste vi kan önska och ge. Det som börjar med tre 
händer med vatten och som görs i Guds namn. Det 
kan bli det möte med Gud som vi bär med oss livet 
igenom och som till sist gör oss till dem vi är. 

När du ser en droppe falla ner i dopets vattenfunt,  
ser du mer än själva vattnet i ett djup, fast där är grunt. 
Dessa droppar bär på löftet om en framtid nära Gud, 
om ett liv i tro och glädje in i evighetens djup. 

Svensk psalm 723:2

Hans Johansson
Din kyrkoherde i Boden

hans.johansson@svenskakyrkan.se

En livslång upptäcktsresa
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