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Redaktören har ordet

SOM DU SER HAR Kyrkfönstret, liksom förra 
året, förändrats sedan julnumret. Verbum, 
som är det förlag som ansvarar för produk-
tionen av den rikstäckande tidningen Amos, 
samt layout, tryck och distribution av vår 
lokala del, har nämligen fortsatt att utveckla 
konceptet för de två tidningarna. Föränd-
ringen innebär bland annat att Kyrkfönst-
retsidorna nu omfamnar Amossidorna. 

Därför startar tidningen du håller i din 
hand med åtta lokala sidor, som följs av  
sexton rikstäckande sidor, och avslutas med 
ytterliga åtta lokala sidor. Som redaktör för 
Kyrkfönstret har jag sett fram emot det här, 
och jag hoppas förstås att även du som läsare 
kommer att tycka om den nya tidningen.

INNEHÅLLET OCH reportagen i Kyrkfönstret 
kommer däremot inte att förändras desto 
mer. Vi vill även i fortsättningen spegla 
Svenska kyrkans arbete lokalt här i Boden, 
och allt eftersom arbetet med att bilda ett 
nytt pastorat tillsammans med Edefors för-
samling fortskrider, kommer även artiklarna 
att geografiskt täcka in mer och mer av vår 
hemkommun. 

I detta nummer har till exempel Anna 
Bergström träffat kyrkoherde Lennart 
Åström i Edefors församling, för att tala om 
hur det är att som präst på en liten ort följa 
människor i livets alla skeden. Johan Skog-
lund har besökt Hamptjärnmoran, där uppe-
mot 100 barn passerar Mikaelskyrkans olika 

barngrupper varje vecka. Och i reportaget 
Kraftsamling för flyktingbarnen ger Joakim 
Nordlund oss en inblick i Svenska kyrkan  
i Bodens arbete med flyktingfamiljerna i vår 
stad.

KYRKFÖNSTRET INNEHÅLLER även Lottie 
Rasmussons allra sista artikel. Lottie var 
under många år anställd som guide i Över-
luleå kyrka, och var det någon som kunde 
berätta om kyrkans historia, och om kyrkliga 
seder och traditioner i gamla tider, så var det 
just Lottie. Tyvärr gick Lottie bort under 
förra sommaren och vi publicerar nu hennes 
sista artikel till hennes minne – Vila i frid, 
kära Lottie.

Så, trevlig läsning och en riktigt glad påsk!

CAMILLA ARVIDSSON,  
KOMMUNIKATÖR 0921-775 32

CAMILLA.ARVIDSSON@SVENSKAKYRKAN.SE
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I KYRKOVALET görs val till tre 
olika nivåer: 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäkti-
ge i Boden. Kyrkofullmäktige 
bestämmer ramarna för den 
verksamhet som finns i Svenska 
kyrkan här nära dig. Till exempel 
vilken verksamhet för barn och 
unga som ska finnas, eller hur 
kör- och konsertverksamheten 
ska se ut. 
Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 
stift. Svenska kyrkan i Boden 
ligger i Luleå stift. Stiftsfullmäk-
tige är stiftets högsta beslutande 

organ. Stiftens främsta uppgift är 
att stödja församlingarna  
i deras verksamhet och förvalt-
ning genom expertis inom flera 
områden. 

Till exempel i kyrkoantikva-
riska frågor när man ska renove-
ra en kyrka. 
Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ med 
251 ledamöter. Det beslutar om 
kyrkans gemensamma och över-
gripande frågor. Kyrkomötet 
behandlar också frågor om hur 
kyrkan ska arbeta med klimat-
frågan och vilka psalmer som ska 
finnas i psalmboken.

Vilken påskpsalm  
söker vi här?
Svaret hittar du  
på sista sidan.

Dags för kyrkoval
I år är det val – kyrkoval. Söndagen den 17 september 
får du chansen att vara med och bestämma hur 
Svenska kyrkan i Boden ska styras.
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Bildgåta 

Gissa  
psalmen!

Intro
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Barn i väntan

BARN I VÄNTAN heter ett projekt som Rick-
ard Fjällström och Maria Olofsson i Rörviks-
kyrkan arbetar aktivt med. 

– Det är ett program för att hjälpa och 
stötta familjer som har flytt, och då framför 
allt barnen, säger Rickard Fjällström. 

Den 45-årige diakonens väg till Rörviks-
kyrkan är spännande. Efter att ha arbetat som 
industrimålare under många år, utbildade 
han sig till socionom och arbetade sedan 
inom socialtjänsten i fyra-fem år. Sedan gick 
han tillbaka som målare samtidigt som han 
var engagerad i kyrkan. 

– Jag var nyfiken på mer, och fick också 
frågan av en diakon om jag kanske skulle 
välja det här yrket. Och på den vägen är det, 
säger Rickard Fjällström och ler. 

Sedan två år finns han i Rörvikskyrkan, 
och i dag arbetar han tillsammans med Maria 
Olofsson som är ny församlingsassistent. 

– Många av flyktingarna tror nästan att vi 
är ett par eftersom vi jobbar tillsammans, men 
så är det inte. Men vi trivs bra med att arbeta 
ihop, säger Maria Olofsson och skrattar. 

MARIA KOM till Rörvikskyrkan i september, 
och hon har under de senaste sju åren arbetat 
åt Röda Korset, både som volontär och som 
anställd. 

– Jag tog först tjänstledigt och provade, 

men fick sedan fast här och då sa jag upp mig, 
berättar hon.

I Barn i väntan träffar de familjerna i grup-
per, där det hela går ut på att stärka barnen. 

– Självhjälpsgrupper med pedagogiska
inslag. Så kan man väl definiera det. Det hand-
lar om att prata om hur man har hamnat här, 
vem man är, vad man kan göra och så lite smått 
om framtiden, berättar Rickard Fjällström. 

I programmet arbetar man med en föräl-
dragrupp, medan barnen finns i en annan 
grupp, och de lite äldre syskonen i ytterligare 

en grupp. Rickard och Maria visar upp enkla 
teckningar och skulpturer som gjorts under 
träffarna. 

– När man har kommit som flykting är
det som att tavlan av en själv har spruckit 
och rasat. Vi försöker hjälpa dem att få ihop 
bitarna så att man sakta börjar förstå sig själv 
igen. Då ökar möjligheten att leva ett gott liv 
framöver, säger han. 

 Nu är de också i startgroparna med att  
sätta upp ännu en grupp i Harads. 

–  Jag kommer inte att vara så engagerad 
i den själv, men det känns jättekul att det blir 
av i Harads. De familjerna har ofta långt in till 
stan, och det blir dyrt att åka så det är bra att 
vi åker dit istället, säger Maria. 

PROJEKTET BARN i väntan pågår i hela  
landet, och Luleå stift satsar nu resurser för 
att hjälpa församlingarna. 

– Det är också spännande att jobba med
de här grupperna. Det blir en resa i sig själv, 
eftersom man som ledare också är en deltaga-
re. Om barnen får rita och visa sitt försvar, så 
får jag också berätta om mitt. Och har vi famil-
jen som tema får även jag rita, visa och berätta 
hur det till exempel ser ut när min familj sitter 
vid matbordet och äter, berättar Rickard. 

Samtidigt krävs relativt stora resurser 
eftersom det behövs två ledare i varje grupp. 

Kraftsamling  
för flyktingbarnen

Det kan inte ha undgått någon att de riktigt små 
barnen som flytt till Sverige med sina föräldrar 
ofta far väldigt illa. Nu kraftsamlar Svenska kyrkan 
i Boden, tillsammans med andra föreningar och 
organisationer i Boden, för att hjälpa. 

Rickard Fjällström och Maria Olofsson arbetar 
aktivt för att samordna de föreningar och  
organisationer som hjälper flyktingarna. 
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Samarbetet med Bodens kommun växer sig 
nu allt starkare och nyligen anställde kom-
munen två personer som ska arbeta med 
stödverksamhet, och som också ska vara 
involverade i Barn i väntan. 

–   I framtiden kan vi förhoppningsvis 
dela på de här resurserna, och göra det här 
tillsammans med kommunen. Det vore jätte 
roligt och det är en förutsättning för att vi ska 
kunna fortsätta långsiktigt, säger Rickard. 

RÖRVIKSKYRKAN HAR en lång tradition 
när det gäller arbetet med flyktingar som 
sträcker sig ända till 90-talet. Den gången var 
det människor som flydde till Boden från ett 
krigshärjat Jugoslavien. Idag kan Rickard och 
Maria också bistå med enklare rådgivning i 
flyktingarnas asylprocess. 

–   Det kan till exempel handla om när de 

har gått hela vägen och fått avslag, och nu 
måste avgöra om de ska åka tillbaka eller 
stanna kvar och se vad som händer. Sedan 
handlar det ju också om de anhöriga. Nu när 
de nya lagarna har kommit och man kanske 
inte kan få hit sin familj, så försöker vi hjälpa 
och stötta även där. Vi har börjat stöta på 
några sådana ärenden, men det kommer att 
komma fler sen, säger Maria. 

DE FÖRSÖKER också samordna föreningar 
och organisationer som arbetar med de asyl-
sökande. Där har de fått till stånd ett nätverk 
och nu är man uppe i sju träffar. 

 – Vi såg när vi började kolla att det fanns 
många som gjorde saker, men de pratade inte 
med varandra. Ibland kunde flera aktiviteter 
pågå samtidigt på tre olika ställen, och det 
känns ju onödigt när man istället kan välja 

olika tillfällen och undvika sådana krockar, 
säger Rickard. 

– Men det känns som att vi är en bra bit på 
väg även där, inflikar Maria. 

Sedan hugger vi in på de goda nybakta  
bullarna, som precis har gräddats inne  
i Rörviks kyrkans kök. 

TEXT & FOTO: JOAKIM NORDLUND
JOAKIM@PRESSPRO.SE

Rickard Fjällström lämnade arbetet 
som målare. Efter att ha utbildat sig 
till socionom gick han vidare och sedan 
två år tillbaka är han diakon i Rörviks-
kyrkan. 

När man har kommit 
som flykting är det som 
att tavlan av en själv 
har spruckit och rasat. 
Vi försöker hjälpa dem 
att få ihop bitarna så 
att man sakta börjar 
förstå sig själv igen.

17am3222_diakon_10305.indd   5 2017-03-23   09:57



66 April  2017

Det heliga landet

I SAMBAND med den ortodoxa påsken 2016 
fick jag och några kollegor från Luleå stift 
möjlighet att besöka det Heliga landet, för att 
möta kristenheten och kyrkliga företrädare 
på plats i Jerusalem. Som barn av min tid 
har jag själv framför allt förknippat staden 
med oro och strider mellan den palestinska 
befolkningen och Israels armé. Intifadorna 
har avlöst varandra, och tv-bilderna med 
stenkastande barn och ungdomar har blan-
dats med militärer som skjuter skarpt eller så 
kallade gummikulor. Ett av målen med vårt 
besök i Jerusalem var att nu få en fördjupad 
förståelse för konflikten mellan Israel och de 
palestinska grupperna. 

Vi mötte en rabbin i en liberal och refor-
mert synagoga. Han hade tillbringat många 
längre perioder bland de kristna bröderna  
i Taizé och hämtat musikalisk inspiration 
från de sånger han hört sjungas där. Tillsam-
mans fick vi därför sjunga psaltarpsalmer på 
hebreiska med melodier som vi alla kände 
igen. Och under en heldag vid Svenska Teo-
logiska Institutet fick vi tillfälle att samtala 
med professor Jesper Svartvik, om vår  
förståelse av de judiska traditionerna och  
av det vi kallar Gamla testamentet. 

VI TRÄFFADE också en muslimsk professor 
och en judisk forskare för att höra om hur 
de såg på sina egna och andra religioners 
anspråk på Jerusalem. Intressanta samtal 
om likheter och olikheter fyllde hela dagen. 
Sammantaget kan jag säga att den konflikt, 
som vi vanligvis hör om via medias rapporte-

ring, inte är någon enkel sak att vare sig förstå 
eller lösa. Men som en av männen vi mötte, 
som svar på frågan om det någonsin 
skulle bli fred, sa leende och med 
hoppfull röst: ”Hittills har 
inget krig varat för evigt”. 
Så visst kommer det att bli 
fred också i Jerusalem, den 
dagen då Guds och männ-
iskors vilja är desamma. 

I mötet med våra kollegor, 
präster och biskopar, i de 
lokala kyrkorna fick vi också en 
bild av hur deras arbete fungerar. 
Biskop Munib Younan beskrev kyr-
kans och de kristnas allt svårare och mer tyn-
ande tillvaro i Jerusalem och Israel. Antalet 
kristna har sjunkit från 13 % av befolkningen 
till i dagsläget ca 2 %. De allra flesta kristna är 
ättlingar från den bysantinska tiden och talar 
arabiska som första språk. I många stycken 
blir då arabisktalande muslimer och kristna 
sammaförda i en och samma grupp. De lokala 
kyrkor som vi besökte var emellertid levande 
och aktiva församlingar och fokus låg givetvis 
på gudstjänsten och ungdomsarbetet. 

MELLAN VÅRA inplanerade möten hade vi 
också tid att göra vår egen vallfärd som pilgri-
mer. Vi besökte Betlehem och födelsekyrkan, 
den kyrka som uppfördes på 300-talet över 
den grotta som enligt traditionen var den 
plats där Jesus föddes av jungfru Maria. Både 
stället för födelsen och platsen för krubban 
var väl utmärkta längst ner i kyrkan. På vägen 

Resan till det

HELIGA 
LANDET

Ett av de viktigaste pilgrimsmålen inom kristendomen är Jerusalem. Under 
medeltiden räknade man med att minst en tredjedel av alla kristna skulle göra 
en längre pilgrimsvandring. I Norden var det främst Nidaros, det som vi i dag 
kallar Trondheim, som var målet och väl framme besökte man Olof den heliges 
grav. Förhoppningen var att genom vallfärden få sina synder förlåtna, eller  
Guds hjälp mot egna eller andras sjukdomar. 

dit passerade vi också herdarnas äng, där de 
enligt Bibeln fick ta emot budskapet om att 
Jesus hade fötts. Mycket av vallfärden och 
av att vara pilgrim handlar om att göra resan 
med alla sinnen: att se, att höra, att dofta och 
att känna. Vid varje plats fanns därför möj-
lighet att få göra just det och många med mig 
stod i kö för att få känna med handen på klip-
pan där Jesus föddes.  

I JERUSALEMS gamla stad fanns flera av de 
ställen som vi förknippar med Jesu död på 
korset, gravläggningen och även med upp-
ståndelsen. Inne i den kyrka som heter Den 
heliga gravens kyrka återfinner man både 
Golgata, där Jesus korsfästes, och den spricka 
i marken som uppstod i samband med Jesu 
död. Inne i denna 300-talskyrka finns också 
platsen där Jesus var gravlagd, en bit klippa 
som man byggt en helgedom över. Det var 
många pilgrimer före i kön till graven, men 
efter en lång väntan så fick också jag gå ner 
på knä och krypa in och vidröra klippan där 
Jesus låg.

Alldeles innanför ingången till Den heliga 
gravens kyrka finns en stenhäll, där Jesus 
enligt traditionen blev lagd för att göras i ord-
ning för gravläggningen. Den hällen tvättas 
flera gånger om dagen med rosenvatten och 
många är de pilgrimer som gnuggar sina klä-

der, halsdukar eller andra tygbitar för 
att få med den himmelska doften 

från Jesu bisättning. En god vän 
skickade ett meddelande på 
telefonen där han skrev: ”Om 
du vill bära med dig en doft 
av himlen under dagen, stryk 
din hand mot hällen där Jesus 
blev lagd när han togs ner från 

korset”. Och visst stämde det, 
inte bara en dag utan flera dagar, 

doftade min hand rosenvatten från 
den stenhäll som är blankslipad av pil-

grimer, tvättad med rosenvatten dagligen 
under århundranden. 

TRODDE JAG då att jag skulle påverkas av vall-
färden till Jerusalem? Trodde jag att min tro 
skulle förändras? Nej, egentligen inte. Men nu 
finns en ny längtan att åter få besöka Jerusa-
lem. När jag summerar dagarna, de intensiva 
mötena med palestinier och israeler, och besö-
ken där min historia fått kontakt med Jesu 
vandring på jorden, så måste jag erkänna att 
jag faktiskt påverkats på djupet och tar med 
mig min pilgrimsfärd i mitt hjärta. Och fak-
tiskt är det ibland så, att jag tycker att doften 
av rosenvatten fortfarande finns kvar…

HANS JOHANSSON
DIN KYRKOHERDE I SVENSKA KYRKAN I BODEN

HANS.JOHANSSON@SVENSKAKYRKAN.SE 
0921-775 43

Hans  
Johansson  
på plats i 
Jerusalem.
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Inne i den Heliga gravens 
kyrka återfinner man 
både Golgata, den spricka 
i marken som uppstod i 
samband med Jesu död, 
och klippan där Jesus  
begravdes.

Eveliina bjuder på 
krispig: Marängtårta
Botten: 
1. Vispa 4 äggvitor och 

3 ½ dl strösocker hårt. 
2.  Rör ner 3 ½ dl rice crispies i smeten. 

Bred ut smeten i en långpanna.
3. Grädda på 150 grader i 60 minuter.
Smörkräm:
4. Blanda 4 äggulor, ½-1 dl socker, 

1 tsk vetemjöl och 1 dl vatten  
i en kastrull. Sjud tills ingredienserna  
gått ihop till en jämn smet. 

5. Ta av kastrullen från plattan och 
rör ner 100 g smält margarin, lite i  
taget, medan smeten svalnar.

6. Dela marängbotten på mitten och 
häll smörkrämen över den ena halvan. 

7. Lägg över vispad grädde och skivad 
konserverad frukt, exempelvis persika. 
Använd den andra maränghalvan  
som lock. 

Namn: Eveliina Joensuu, 48 år.
Bor: i Sävast med min 
man Peter och vår 
17-åriga dotter Tilde. 
Äldsta dottern Ronja 
bor numera i Luleå. 
Arbetar: som försam-
lingsvärd i Maria kyrkan 
i Sävast sedan 1997. Jag 
tycker att mitt jobb är oer-
hört roligt och varierande. Man träffar 
människor i alla åldrar i våra olika verksam-
heter. Tillsammans med mina arbetskam-
rater försöker vi göra Mariakyrkan till en 
trevlig och inbjudande plats där alla ska 
känna sig hemma och trivas. Och alltid är 
det någon som vill ha en pratstund i köket.
Fritid: På fritiden tycker jag mycket om 
att vara ute i naturen. Att fis a, både som-
mar- och vinterfis e, fjäll andra eller bara 
ta promenader i skogen med hunden. Att 
påta i trädgården i tystnaden en sen som-
markväll är inte heller helt fel. Periodvis 
läser jag mycket böcker. Sedan några år 
tillbaka har jag börjat spela golf, påhejad 
av min make, och det är ett stort intresse 
som jag delar med resten av familjen.  

Våra församlingsvärdar

Receptet
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Reformationsåret 2017

D
et är bara du själv som 
kan finna din egen väg, 
eftersom det bara är 
du som står på just din 

plats. Ingen annan kan leva livet 
åt dig. Du kan inte lära dig genom 
andras misstag, även om du kan 
lära av dem. Du kan inte få lugn 
och harmoni av någon annan. 
Men du kan få lära dig hur man 
läser en karta och använder en 
kompass eller hur du hittar vägen 
med hjälp av mobiltelefonen. 
Du kan inse hur du ska handskas 
med konsekvenserna av dina 
handlingar och hur du kan återfå 
lugnet när kaos bryter ut.

Detta är ett grundläggande 
reformatoriskt tema. Du kan inte 
överlämna vare sig ditt liv eller 
din tro åt experter. Det är inte 
prästerna som håller tron vid liv, 
utan alla troende tillsammans. 
Det är alla vi som brottas med till-
varons elände och gläds åt livets 
goda i en ständig växling som kan 
hjälpa varandra att hitta rätt.

VILL VÄL MEN GÖR FEL
En annan central reformatorisk 
tanke är just att människor vill 
väl, men gör fel. Det är nödvän-
digt, men inte tillräckligt, att lära 
människor läsa, så att de själva 
kan se hur saker och ting ligger 
till. Alla behöver både kompass 
och hjälp att utveckla förmågan 
att välja rätt karta. Visst är det ett 
riskfyllt projekt, det som vi kallar 
”det allmänna prästadömet” – att 
alla kan och ska vara präster för 
varandra och vägleda varandra 
i tro och liv. Men alternativet 
är sämre – att du inte har något 
annat att lita på än vad experter-
na säger och inte har någonstans 
att vända dig om du ser att något 
är fel.

När Martin Luther spikade 
sina 95 teser på kyrkporten  
i Wittenberg var det för att han 
ville få till stånd en diskussion 

mellan experter om något som 
verkade fel i hans ögon. Det var 
inte bara Martin Luther, utan 
hela tidsandan, som var fylld av 
rädsla för en dömande Gud.  
I kyrkolivet hade det utvecklats 
system för att komma till rätta 
med denna rädsla. De blev allt-
mer absurda. I Wittenberg, där 
Martin Luther undervisade, 
hade fursten samlat tusentals 
reliker som på olika sätt antogs 
ha kraft att befria människor från 
skuld och straff.

DU ÄR FRI OCH INTE SLAV 
UNDER NÅGOT
Martin Luther var helt inne  
i detta system och upplevde att 
hur mycket han än försökte följa 
de ordningar som fanns, blev han 
ändå inte lugn. Den förlåtelse 
som utlovades verkade bara mer 
avlägsen. Något måste vara fel! 
Han läste Bibeln och gjorde sin 
reformatoriska upptäckt: Gud 
skänker både förlåtelse och frid 
utan motkrav. Det handlar bara 
om att ta emot detta. Allt är nåd – 
du är kallad till frihet, inte till att 
vara slav under något system!

Denna upptäckt var dyrbar 
på flera sätt. Men den stod också 
Martin Luther dyrt. Konflikter-
na mellan de kyrkor som gick 
på reformatorernas linje och 
den romerskkatolska kyrkan 
blev våldsamma och har orsakat 
mycket lidande och splittring 
ända in i våra dagar. Som tur 
är finns det inte längre samma 
meningsmotsättningar mellan 
kyrkorna. I dag menar även  
katoliker att kärnan i den reforma-
toriska upptäckten är värdefull.

DU BEHÖVER INTE VARA RÄDD
Du behöver inte vara rädd för en 
dömande Gud! Livet är på allvar 
och du ska hålla idealen högt, men 
ingenting kan hindra Guds upp-
rättande och förlåtande kärlek 

när du behöver den. Du kan lita på 
att Gud vill dig väl och att du har 
möjlighet att börja om. Detta är en 
befriande hållning som också kan 
få prägla vårt gemensamma liv. 
Det gör skillnad om vi är många 
som litar på att hela världen 
ytterst vilar i en god Guds händer. 
Då finns det skäl att hoppas också 
när det ser mörkt ut. Det finns 
möjlighet att börja om. Det finns 
vägar till rättvisa och fred, trots 
att vi möter motstånd.

Martin Luther bytte reliker-
nas och elitens makt mot ordets 
makt, som är tillgänglig för alla. 
Det står inget om komplicerade 
kyrkliga ordningar som villkor 
för Guds kärlek i Bibeln. Det kan 
var och en själv läsa när Bibeln 
finns översatt till det egna språ-
ket. Tron handlar visserligen om 
sådant som vi inte helt och fullt 
kan förstå, men det finns mycket 
som var och en kan begripa.

BEFRIELSE OCH LIVSMOD
Det finns många ord för vad det 
är som människor söker. Martin 
Luther talade om nåd och frid. 
I  dag säger vi kanske befrielse 
och livsmod. Alla vill ha det, 
men hur finner man det? Den 
reformatoriska upptäckten är att 
detta redan finns där. Det ges åt 
oss! Hur kan man veta det? Det 
står i Bibeln och det sägs i dopet. 
Ingen behöver leta efter rädd-
ningsplankor eller uppfinna nya 
metoder. 

Men alla behöver få höra det 
i rätt ögonblick. Alla döpta ska 
räcka syndernas förlåtelse till 
varandra, säger Martin Luther. 
För det är i vardagens kamp med 
misslyckanden, orättvisor och 
motstånd som vi behöver få höra 
att Gud går med oss, att vi är 
förlåtna och att Gud aldrig över-
ger oss. Därför behövs många 
förkunnare som hjälper varandra 
att hitta vägen. Det är omöjligt 
att lyfta sig själv ur mörkret. Det 
allmänna prästadömet är nöd-
vändigt för att tron ska leva  
i vardagen.

TEXT: CRISTINA GRENHOLM

Bara du kan finnadin väg
Allt är nåd. Gud skänker oss förlåtelse och frid, utan 
motkrav. Luther menade att vi alla ska räcka varandra 
syndernas förlåtelse genom det allmänna prästadömet. 
Tillsammans håller vi tron vid liv i vardagen.
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”Du kan inte över-
lämna vare sig  
ditt liv eller din tro 
åt experter.”
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framtid för

Iraks kristna?
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Swish : 900 30 54
Märk gåvan ”Åter Irak”

Läs mer på: www.open-doors.se
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”Den här 
kroppen 
är inte jag”

ANNIKA TAESLER hade just fått drömjobbet som pro-
fessionell dressyrryttare. Hon var 24 år och livet var 
fullt av möjlighet. Så blev hästen hon red skrämd och 
började skena. Sedan minns hon inte någonting, för-
rän hon vaknade upp på en intensivvårdsavdelning 
två veckor senare. 

– När de väcker mig berättar de att jag hade varit
om en olycka och att jag är totalt förlamad. På ett sätt 
var det definitivt när läkarna berättade. Men sedan 
kunde jag tänka ”jag undrar om jag kan åka tillbaka 
till stallet på fredag”. Just då kändes det bara som ett 
helt absurt besked, säger Annika.

Det tog lång tid för Annika att förstå att från och 
med nu var hennes liv aldrig mer sig likt. Under nästan 
ett år låg hon på sjukhus och kämpade mot en rad sjuk-
domar, lunginflammation, blodbrist och infektioner. 

– Det handlade om att ta sig igenom en kris i taget. 
När man har 41 graders feber och lunginflammation, 
tänker man inte ”jag undrar om jag ska börja plugga 
igen”. När jag väl började tänka på framtiden, hade 
förlamningen redan blivit en del av mig. Det var inte 
fråga om den skulle bestå eller inte.

Vad kände du då?
– Jag var förtvivlad. Men varken förtvivlan eller 

lycka är ett statiskt tillstånd. Min familj och mina 
vänner var där och vi kunde prata om saker som 
handlade om helt andra saker än min skadade kropp. 
Jag kunde skratta även på sjukhuset. Inte varje dag, 
men då och då.

Annikas pojkvän Martin kom varje dag och stanna-
de ofta även på natten. Hon var helt beroende av hans 
hjälp för att sitta, dricka eller gå på toaletten. Sam- 
tidigt innebar det en ny närhet. 

– Han såg hur hjälplös jag var och det var skönt på 
något vis, jag försökte aldrig upprätthålla någon fasad 
inför honom. Det var som det var från början och det 
var en lättnad.

Nu är det 13 år sedan olyckan inträffade. Annika 
och Martin har ritat och byggt en villa i Huddinge 
utanför Stockholm. Det blev precis som de ville ha 
det, falurött med vita knutar och blommiga tapeter. 

– Vi ville ha ett hus som i en bok av Astrid Lind-
gren, säger Annika.

SONEN ERIK har blivit fyra år och Annika har gett ut 
sin första bok, självbiografin ”Ända in i märgen”. Hon 
föreläser och skissar på ett än så länge hemligt bok-
projekt. Själv säger hon att hennes liv är så oerhört 
vanligt. Hon är en 37-årig gift småbarnsmorsa.

– Jag gör samma sak som alla andra – går upp på 
morgonen och ska få på fyraåringen overallen. Jag 
hastar iväg till förskolan, hämtar på eftermiddagen 
och läser sagor på kvällen.

Att hitta tillbaka till en vänskap 
som gått i kras, eller lära sig 

leva med insikten att det man 
drömde om aldrig slog in. 

Försoning handlar inte om att 
lägga sig platt, utan om att  
försöka se nya vägar när  

livet ritar om kartan.

EN ANDRA 
CHANS

Annika Taesler föll av en häst och på ett 
ögonblick förändrades allt. Hon blev 
förlamad och tappade känseln från 
nyckelbenen till tårna. Trots det har 
hon byggt sitt drömhus, fått barn och 
gett ut en bok.

”Jag tror ju att de 
allra flesta av oss 
besitter så mycket 
mer inneboende 
kraft än vad vi tror.” 
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– Men en sak som skadan har givit mig är tid. Jag klarar inte 
att jobba heltid, men de här åren när min son är liten är det ett 
privilegium. Jag är inte mamman som måste stressa in på för-
skolan med mobilen i ena handen och barnet i den andra. Vi 
kan gå hem i hans takt och titta på kottar och undersöka  
vattenpölar. Det är verkligen inte något som är alla förunnat. 
Vad har du gjort för att undvika att bli bitter?

– Jag tror ju att de allra flesta av oss besitter så mycket mer 
inneboende kraft än vi tror. När man aldrig varit i min situa-
tion är det lätt att säga ”jag skulle aldrig klara det du har gått 
igenom, jag skulle lägga mig ner och dö”. Men vad ska jag 
göra? Jag kan ju inte bara upphöra att andas. Så tar man fem 
minuter till och fem minuter till och lever vidare och livet 
återvänder.

NÄR DET HAR VARIT som svårast har det funnits människor 
att luta sig mot. Andra som har tagit vid. Samtidigt måste man 
våga möta sig själv, menar Annika.  Det finns en poäng med att 
konfrontera även de mörkaste sidorna inom sig själv.

– Man kan behöva gå ner i källaren och tillåta sig att vara 
förtvivlad. Så länge man inte stannar där. Det är nästan som 
att ha en timer: Nu får jag vara här nere en halvtimme och må 
skit, men sedan måste jag upp.

Har du ställt en timer…?
– Jag har pratat med mig själv… Jag har jämfört med mig 

med andra som har det uppenbart värre. Om de orkar, så  
måste jag också orka.
Vad har varit svårast?

– Beroendet av andra. Fysiskt är jag lika hjälplös som en 
bebis. Jag är helt beroende av andra människor för min över-
levnad. Jag är aldrig ensam en sekund. Det är jobbigast. 
Hur hanterar du det?

– Det är process som tar väldigt lång tid. Det handlar myck-
et om praktiska tankesätt. Jag har försökt särskilja mellan 
fysisk och mental integritet. Jag har ingen fysisk integritet 
längre. Mina assistenter har sett delar av mig som jag inte har 
sett själv. Men det har ingenting att göra med vem jag är. Det 
finns en kärna i mig som är Annika. Det är inte Annika med 
rullstolen eller handikappade Annika. Det finns en Annika om 
bara är jag. 

DET ÄR FREDAG och snart ska Annika hämta Erik på för- 
skolan. Sedan väntar fredagsmys och På Spåret på tv. Precis 
som i vilken småbarnsfamilj som helst. 
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ÄVEN DEN SOM INTE drabbas av allvarliga sjukdomar har 
nog någon gång i livet mött upplevelser som kan vara svåra 
att försonas med. Uppslitande separationer, vänner som  
sviker, ett jobb man borde fått men som gick till någon annan. 
Vi vet alla hur det känns när man vill hämnas och anklaga 
hela världen för de motgångar man plötsligt ställs inför. 

Då kan försoning kännas väldigt långt bort. Snarare vill 
man möta uppmaningen att lämna det gamla bakom sig och 
gå vidare, med att skälla ut vederbörande. 

De flesta vill alltså få ro i själen, men vägen dit kan verka 
nästan omöjlig. Och ja, försoning är svårt, det håller Lena- 
Karin Gustafsson med om. Men att tänka ”Varför har just jag 
drabbats av detta, det är inte rättvist!” leder ingenstans.

– Sådana frågor kan man ställa sig hur mycket som helst 
och då kommer man aldrig vidare. Det är när man lämnar 
dem som försoning kan uppstå.

Lena-Karin Gustafsson är docent i vårdvetenskap vid 
Mälardalens högskola och har intresserat sig för vad för- 
soning innebär i snart 20 år. Nu undervisar hon blivande 
sjuksköterskor i hur de kan möta lidande, och forskar bland 
annat om hur människor som fått diabetes kan försonas med 
sin sjukdom. 

FÖRSONING ÄR en djup insikt. Den påverkar vår identitet. 
När jag använder acceptans som en synonym, invänder 
Lena-Karin Gustafsson att man faktiskt kan acceptera utan 
att ha försonats. För att illustrera vad försoning kan vara 
berättar hon om när hon jobbade i psykiatrin. Där mötte hon 
en ung kvinna som just fått veta att hon led av en psykisk sjuk-
dom, som hon skulle behöva leva med resten av sitt liv.

– Hon sa att det jobbigaste av var att hon nu måste se sig 
själv med nya ögon. Hon måste ta bort bilden av sig själv som 

en glad och sprallig och utåtriktad tjej.  
I stället behövde hon se sig som en person 
som emellanåt var ganska ledsen och skör. 
”Men den personen är jag nu och jag är 
värd att älska”, sa hon. 

Så kan alltså försoning se ut.  
– När jag undervisar brukar jag visa 

vägen mot försoning som en kanelbulle. 
Längst ut, där vandrar man runt i cirklar 
och man kommer inte djupare in i bullen. 

Men om man kan se verkligheten och acceptera sin nya iden-
titet, då kan man röra sig mot mitten. Under färden måste 
man orka ta in det svåra man varit med om. Då är det riktigt 
jobbigt. Men där i mitten, där finns harmoni. 

Försoning tar också tid. Det är en process som går i olika 
steg, men den ser likadan ut oavsett om man drabbats av en 
svår sjukdom eller om man blivit lämnad av sin partner. Det 
vet Lena-Karin Gustafsson efter alla år i vården.

– Den första reaktionen är ofta chock. Då är det svårt att ta 
in information, man hör inte, man kan inte tänka klart. Där-
efter försöker man fly. Det kan ske på olika sätt, till exempel 
genom att missbruka eller förneka situationen. 

– När det inte går att fly längre beskriver många att de lever 
som i en dimma. Det är svårt att få kontakt med de egna käns-
lorna och man kan bli väldigt isolerad och avstängd. 

DET ÄR ett tillstånd som bara kan brytas genom att se san-
ningen i vitögat och försöka förstå på vilket sätt livet har 
förändrats. Eller ”face the facts” som Lena-Karin Gustafsson 
säger. Det är svårt och tungt och risken är stor att man halkar 
tillbaka till flykten och förnekandet.

– Det är ett jättejobbigt skede. Man kan bli väldigt ledsen 

Lena-Karin Gustafsson har forskat om 
hur vi människor försonas med sorger och 
förluster.  Hon beskriver målet som harmoni 
och en känsla av frid. För den ultimata 
försoningen är att förstå att hela livet är  
både hälsa och lidande.

När livet inte blev 
som man trodde
När livet inte blev 
som man trodde

Lena-Karin  
Gustafsson.

”Den första reaktionen är ofta 
chock. Sedan försöker man fly. 
Försoning måste få ta tid.” 
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och väldigt arg, men om man vågar stanna kvar och ta in den 
nya verkligheten, lättar dimman. Det är som att sitta på ett 

berg och en dag se nya toppar runt omkring sig. Man kan 
överblicka situationen och plötsligt tänka: ”Det här 

var för jäkligt, men å andra sidan så finns mycket bra 
i mitt liv.” Man får ett nytt perspektiv som gör att 
man kan bli handlingskraftig och utveckla strate-
gier för att anpassa sig till sitt nya liv. 

För den som sedan når försoning betyder det 
ett lugnt konstaterande att livet aldrig kommer 
att bli som det en gång var, men att det kommer 
att bli bra. Det som verkade omöjligt har blivit 
möjligt att leva med, förklarar Lena-Karin  
Gustafsson.

Det är en resa som också innebär att mogna 
som människa och som ger styrka nästa gång 
man står öga mot öga med besvikelser och till-
kortakommanden.

– Det blir lättare att möta lidande. Även om 
man hamnar i dimman igen, vet man att den  

kommer att lätta och att man då kommer kunna  
se vart man ska.  

Motsatsen inträffar för den som blivit kvar i för- 
nekelsen. Då blir känslan av frid bara mer avlägsen.  
– Det är jättetragiskt. Har man det här flyktbeteendet 

och aldrig går vidare, blir det bara ökad flykt för varje ny 
svårighet man möter. 
Försoningens största fiende är att inta en offerroll, att 

lägga över ansvaret för sitt liv och alla svåra känslor på andra 
människor. 

– Inget motarbetar försoning så mycket som offerrollen. 
Det är en helt fryst position som gör all vidare utveckling 
omöjlig. Man kan inte se att hälsa och lidande är en enhet  
och acceptera att livet ger oss båda sakerna. Man är oförmö-
gen att känna positiva känslor och allting blir bara elände. 
Om man vill hjälpa en person med försoning då.  
Vad ska man göra då?

– Man behöver veta att man aldrig kan skapa försoning
åt någon annan. Att försonas är en process som vi alla måste 
genomgå på egen hand. Men genom att finnas som ett stöd kan 
vi hjälpa den andre att våga ge sig in i försoningsprocessen.

Var närvarande. Lyssna. Bry dig om, uppmanar Lena-Karin 
Gustafsson. 

– Berätta att du ser vad den andre går igenom. Säg: ”Jag 
finns här för dig, jag ska stötta dig.” Om man är medveten om 
den process som försoning innebär, är det också viktigt att 
säga: ”Jag ser att du är ledsen men jag ser också att du just nu 
gör dig till offer. ”
Det kan vara svårt att säga. Man kan vara rädd  
att såra den andre, eller hur? 

– Men inte om man gör det med kärlek. Man kan kärleks-
fullt förmedla vad man ser och därigenom bidra till att den 
andre kan ta sig ur sin offerposition. 
Hur är man ett kärleksfullt stöd?

– Man kan säga att ”du kan alltid ringa mig”, eller ”jag kom-
mer att tänka på dig ikväll” och ”jag kommer tillbaka”. 
Det är enkla saker...

– Ja, det är det. Men det är sådant som betyder väldigt 
mycket. 

LOTTA NYLANDER

13

Försoning som politik
Vad gör man när ett helt land måste försonas 
med sin historia och folket med varandra?  
I Sydafrika fic  sanningen stå i fokus.

DÅVARANDE BISKOPEN Desmond Tutu 
(bilden) fick fredspriset 1984. Då hade 
han gjort sig känd som en av de mest 
tongivande motståndarna mot Sydafrikas 
apartheidsystem. Tio år senare avskaffa-
des segregeringen, vid det första valet med 
allmän rösträtt. En delseger var vunnen, men 
såren och klyftorna i samhället var många och djupa och 
inte från något håll var man beredd att bara glömma och  
gå vidare. Nu inleddes istället det riktigt svåra arbetet, att 
ena och försona ett helt land.

Tutu hade hunnit bli ärkebiskop, och 1995 utnämndes 
han av Nelson Mandela till ordförande för den helt ny- 
instiftade Sannings- och försoningskommissionen.

SYFTET MED kommissionen var att måla en så klar bild 
som möjligt av orsakerna, bakgrunden och omfattningen 
av de grova brott som begåtts under apartheidåren. De 
som klev fram och berättade fick amnesti, om de gav en 
fullständig och ärlig bild. Över 20 000 personer, både offer 
och förövare, fick berätta sina historier. Syftet var inte att 
straffa de vita eller att få hämnd för de svarta, utan att låta 
sanningen komma fram och sedan försöka gå vidare. Helt 
enkelt att försöka få de två sidorna att försonas – trots allt. 

I Rwanda, efter det extremt blodiga inbördeskriget, och 
i forna Jugoslavien, som slets sönder av motsättningar 
mellan olika folkgrupper, har man också i efterhand sökt 
försoning för att kunna gå vidare som nationer. Här utgick 
man dock från de krigsförbrytartribunaler som FN ledde, 
som snarare hade till mål att straffa krigsförbrytelser. 

SYSTEMET I Sydafrika var en kompromiss mellan den for-
na apartheidregimen och frihetsrörelsen. Man fruktade att 
enbart rättegångar bara skulle elda på hatet. Att bara stryka 
ett streck över det förflutna var inte heller ett alternativ.  
I dag, nästan 25 år senare, är klyftorna fortfarande stora  
i landet och problemen med fattigdom och aids är svåra att 
komma till rätta med – men ändå konstaterar de flesta att 
försoningsprocessen var det bästa för landet i den situation 
som rådde då. Allt annat hade bara lett till ännu mer våld-
samheter och fiendskap.  
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Cykla & vandra i 
Kinas magiska natur
8 maj, 12 dagar, fr 24.750:-
Vandra bland 1000-åriga risterasser i södra Kina, 
cykla på landsbygden bland sockertoppsberg. 
Båttur på Lifloden. Vandringar längs kinesiska 
muren utanför Beijing. Tid för shopping samt 
att njuta av god och hälsosam mat!

Kina de Luxe med tillägg
14 sept, 25 okt, fr 8 dagar, fr 14.950:-
Beijing, Xian, Guilin, Yansghou, Kejsarpalats, 
himmelska fridens torg, kinesiska muren, pan-
dor, pärlor, siden mm. Tillägg terrakottaarmén 
samt sockertoppsbergen i södra Kina.

Vandra i Bosnien 
& Hercegovina  
20 maj, 8 dagar, fr 14.750:-
Med utgångspunkt i huvudstaden  
Sarajevo vandrar vi i nationalparker och berg. 
Urskogar, vattenfall och floder.  
Besök i Mostar med den berömda bron.

Kuba
9 okt, 2 nov, 15 dagar, fr 32.750:-
Gör som Obama, res till Kuba. Karibiens pärla. 
Vår stora rundresa där du upplever mycket mer 
av Kuba. Havanna, Santiago,  
St Lucia, Trinidad, Cienfuegos, St Clara  
och sol o bad på Varadero.  
Nu ingår också Vinales.

Resor till Italien
Klassiska Italien, 21 sept, 8 dagar, fr 16.950:-

Sicilien, 28 sept, 8 dagar, fr 15.550:-

Apulien, 14 sept, 8 dagar, fr 14.750:-

Norra Italien, 15 sept, 8 dagar, fr 16.950:-

Kortresor
St Petersburg, 24 april, 4 dgr, fr 9.850:- 

Rom, 26 april, 4 dagar, fr 10.750:-

Sarajevo, 1 maj, 5 dagar, fr 9.550:-

Berlin, 5 maj, 4 dagar, fr 8.500:-
Krakow, 15 maj, 5 dagar, fr 9.850:- 

Kroatien, Lopud
24 aug, 8 dagar, fr 10.950:-
Sköna dagar på den lilla bilfria ön Lopud.
Båtturer till granöarna, vandringar på Lopud,  
Sightseeing i Dubrovnik. Njut av lugn, sol och 
sköna bad.

Västra USA
8 okt, fr 14 dagar, fr 42.350:-
Stora städer: Los Angeles, San Diego,  
Las Vegas, San Francisco. Bedårande natur: 
Highway 1, Grand Canyon, Death Valley, 
Redwood-träd, Sonoma Valley med  
vinprovning.

Albanien
16 maj, 8 dagar, fr 12.850:-
En rundresa i det som tidigare kalldes Euro-
pas Nordkorea. Idag ett öppet och mycket 
vackert land. Enastående natur och kultur 
och läcker Medelhavsmat.

Kroatien 
Mellan Orienten 
och Medelhavet
13 maj, 8 dagar, fr 12.450:-
Möt försommaren vid det vackra  
Adriatiska Havet. Split, Trogir, Brac,  
Dubrovnik och Mostar. Mycket sight seeing 
och underbar mat.

Island
22 juli, 7 dagar, fr 20.400:-
Sagans, isens och eldens land. Reykjavik, 
Gyllene cirkeln, Blå Lagunen, Snaefellnes. 
Följ med till ett vacker och exotiskt  
grannland!

Georgien
8 september, 12 dagar, fr 13.950:- 
Till ett mycket bra pris kan du resa till ett  
land med en fascinerande kultur och historia. 
Vi reser runt i en stor del av Georgien, mest 
på landsbygden. Gästfrihet och vänlighet 
möter dig och en vacker natur med Kaukasus 
toppar.

Svalbard
17 juli, 6 dagar, fr 29.500:-
Vi kryssar med Nordstiernan mot den 
80-breddgraden. Landstigningar i  
mindre båtar. En helt unik natur  
och djurliv i midnattssol! 

NYHET

NYHET

www.begravningstjanst.com
036-71 02 50

Personliga möten 
med omtanke

Tel: 0647-305 05 • www.arefjallsatra.se 
info@arefjallsatra.se

Välkommen till  
Hotell Åre Fjällsätra

Åremodellen för asylsökande:
1. Svenska från dag ett
2. 900 volontärer i Åre
3. Flest praktikanter i landet
4. Yrkessvenska som ger jobb
5. Asylsökande anställs nu
6. Nu bygger vi Attefallshus
7. Åre kommun behåller skicklig arbetskraft
8. Körkortsutbildning som är individanpassad

Diakoni på hög nivå

Ta tåget direkt till 
Undersåker!
Bo på Åre Fjällsätra - möt 
migration och integration!
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1 Kyrkan säger att jag ska förlåta den som gjort mig illa, 
men måste vi i så fall ses? Jag vill helst inte träffa  
personen igen! 

– Kyrkan talar om förlåtelse dels för att den som blivit utsatt 
för något smärtsamt ska kunna gå vidare, och för att den som 
gjort något dåligt mot någon annan ska kunna känna att livet 
inte är slut för att man gör fel.

Men förlåtelsebudskapet handlar främst om att Gud för-
låter – om du inte kan förlåta, kan det vara skönt att veta att 
Gud gör det. Den som blivit utsatt för något smärtsamt ska 
inte behöva bli bäste vän med den som åsamkat smärtan – det 
kan man överlåta åt Gud. Den människa som ingen annan kan 
förlåta eller möta blir förlåten och sedd av Gud.

2  Måste jag vara nöjd med hur mitt liv blev, när det faktiskt 
inte blev så bra? Får jag vara arg och besviken?
– Det står i Bibeln att 

det finns en tid för allt – också 
för ilska och besvikelse. Du 
måste inte vara nöjd med ditt 
liv, men så länge du andas 
finns möjligheten att ändra 
på saker, så att livet blir mer 
njutbart. Jag tror att Gud vill 
att vi ska kunna tycka om 
livet som vi har fått som pre-
sent. Finns det något i ditt liv 
som du tycker om – som du är 
riktigt glad över eller faktiskt 
förmår njuta av?

3  Jag vet att jag har sårat en person, och vill be om ursäkt. 
Men det känns som jag skulle strö salt i såren om jag tog 
kontakt. Kan Gud förstå och förlåta mig ändå?

– Gud förstår oss långt innan vi förstått oss själva, och förlåter 
oss långt innan vi kan förlåta oss själva. I gudstjänsten brukar 
det finnas ett moment som heter ”Bön om förlåtelse”. Efteråt 
uttalar prästen förlåtelseorden. Gå till en gudstjänst och se 
om det känns annorlunda efter att du bett bönen och hört för-
låtelseorden. Om det fortfarande känns som en tagg i hjärtat 
tycker jag du kan prata en präst, som kan hjälpa dig sätta ord 
på det som hänt, och hjälpa dig vidare!

4 Vad har påsken och att Jesus dör med försoning att göra? 
– På flera olika sätt: 1. Jesus talar på en mängd olika sätt 
om att förlåta, att det aldrig är för sent, att man inte ska 

vara hämndlysten, girig, högmodig, långsint. När han själv 
blir tillfångatagen och dödad vägrar han skylla på någon, peka 
finger åt eller tala illa om någon. In till sista andetaget visar 

han hur man kan vara kärleksfull även mot sina fiender. Det 
är en väldigt försonande attityd mot medmänniskorna. 
2. Genom döden och uppståndelsen försonar Jesus oss 
människor med insikten att vi alla ska dö, men att det finns en 
fortsättning på berättelsen – också vi får leva inuti Guds liv 
efter att vi har dött. Berättelsen om Jesus död och uppstån-
delse är också en berättelse om Guds kamp mot ondskan  
– när döden inte får sista ordet vinner det goda över det onda.

5   Varför är det så tomt på altaret i kyrkan på påsken?  
Det är inte alls lika stämningsfullt som vanligt.
– Fastetiden, Stilla veckan och påsken är som en teater- 

pjäs över Jesus sista tid. På torsdagen beskrivs i gudstjänsten 
hur Jesus tvättar sina vänners fötter och delar en sista måltid, 
innan han blir tillfångatagen. Då går berättelsen in i en sorglig 
och svart fas under vilken Jesus blir sviken, utlämnad, slagen 
och dödad (på Långfredagen). Denna svarta period illustreras 
i kyrkorummet genom att man tar bort allt vackert (alla ljus-
stakar, dukar, blomvaser) och lämnar bara fem röda rosor på 
altaret, som en symbol för Jesus fem sår. På påsknatten tänds 
ljuset igen, som symbol för Jesus uppståndelse. Altaret kläs så 
festligt och fint som möjligt. Om du går på en påsknattsmässa, 
får du se hur kyrkan blir fylld av hopp igen!

”Gud förlåter långt 
innan vi gör det”

”Så länge du 
andas fin s 
möjlig heten  
att ändra på 
saker, så att 
livet blir mer 
njutbart.”

Camilla Lif är präst i Svenska  
kyrkan, författare och medverkar 

ofta i radio. Du kan ställa dina  
frågor om kyrkan, tron och livet  

i stort till Camilla på 
fragaprasten@verbum.se

Fråga 
prästen

Måste jag förlåta, och vad händer om någon  
inte vill förlåta mig? Camlilla Lif svarar på fem 
frågor om försoning, förlåtelse och hur påsken 
knyter ihop det hela.

Lita på att Gud 
förstår att du  
vill förlåta, säger  
Camilla LIf.
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”Jag borde bli 
   mer lik Ove”

ROLF LASSGÅRD verkar vara så helylle att 
man blir misstänksam. 

Därför har jag antennerna ute för pejla 
divalater eller tendenser till uppblåst ego när 
vi träffas.

Något spår av dryg kändis måste det väl 
finnas hos en av Sveriges mest framgångsrika 
skådespelare?

Vi får se.
Han ger i alla fall ett grundmurat vänligt 

och anspråkslöst intryck, när han på Café 
Pazzo i Gävle beställer in bruschetta med 
parmaskinka och svart kaffe.

– Hej, ropar de som jobbar på Pazzo. 
När vi går ut i solen för fotografering stöter 

vi ihop med ett gäng barn som också hejar.
– Är det han som spelar Ove?
Ja, alla vet vid det här laget att Rolf Lass-

gård spelar huvudrollen i filmen om den vre-
sige, ensamme Ove som så småningom även 
visar sig ha andra sidor. Någon Oscar blev det 
inte, men i intervjuer efteråt talade Rolf Lass-
gård om hur det i ljuset av president Trumps 
inreseförbud kändes helt okej att den iranska 
filmen The Salesman fick priset som bästa 
utländska film.

Den självklara frågan, som han fått rätt många 
gånger vid det här laget, är förstås om det finns 
likheter mellan Rolf Lassgård och Ove.

– Ja, jag kan nog vara tjurig ibland, men 
på det stora hela ligger vi otroligt långt ifrån 
varandra. Fast jag kan önska att jag ibland 
vore mer lik Ove. Han vågar säga ifrån när 
han tycker något är fel. Jag är lite fegare, biter 
oftast ihop och svär för mig själv när någon 
tränger sig före i kön.

DET ÄR liksom inget märkvärdigt med Rolf, 
som ibland kallas Roffe och ibland Lasse. Han 
har jeans, stickad tröja, skjorta och kängor. 
Han har just varit med bilen på service, en 
Honda CRV. Inget märkvärdigt, som sagt.

– Jag förstår att folk har bilden av mig 
som en juste kille och jag tycker nog att det 
stämmer rätt bra. 

Inställningen till livet är lika enkel. Det du 
ger till andra får du tillbaka. Det öppnar  
dörrar till andra människor. Och scener i film 
och på teatern blir bättre.

– Det är inget märkvärdigt, utan handlar 
om vanligt vett och att kunna prata med folk.

HAN ÄR dock inte hur obemärkt som helst. 
Handlar det om favoritlaget Brynäs är han 
principiellt enögd och när det gäller musik 
kan han uppfattas som direkt snobbig. Dålig 
musik är något som får Rolf Lassgård att gå  
i gång. Inte minst Melodifestivalen får käns-
lorna att svalla. En invasion av dålig musik 
som nästan är omöjlig att komma undan.

– Mellon är en pakt mellan kvällstid- 
ningarna och arrangörerna. Jag djupandas 
och går och köper bra musik istället. 

”Om 20 år gör jag 
någon liten roll, men 
framför allt vill jag 
vara med mina barn 
och gärna barnbarn. 
Kort sagt fortsätta 
vara mig själv.”

Fötterna på jorden och en tro på det goda i människan. Rolf Lassgård är 
precis lika hygglig som han verkar. Dålig musik kan dock få honom att helt 
tappa fattningen, och är ett av få tillfällen då en inre snobb gör sig påmind. 
TEXT: FRANS ÅKE ÖBERG FOTO: MARCUS GUSTAFSSON 
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”Jag borde bli 
   mer lik Ove”

Namn: Rolf Holger Lassgård
Född: 29 mars 1955 i Östersund
Bor: Villa i Gävle, fritidshus på Österlen
Familj: Fru Birgitta, 62, döttrarna Ida, 34, 
och Hanne, 30, samt sonen Anton, 23 
Utbildning: 2-årig kontor- och distribu-
tionslinje på gymnasiet, scenskolan  
i Malmö
Idrottsmerit: Hårdför back i Östersunds 
IK:s ungdomshockeylag 

Rolf Lassgård.

Inget märkvärdigt,  
bara förmågan att  
möta medmänniskor 
med vanligt vett  
och respekt. Det kan 
vara Rolf Lassgårds 
hemlighet.

April   2017 17
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Och bra musik, det är Bob Dylan, The Band 
och Neil Young. De håller alltid måttet, anser 
han.

Rolf har just fyllt 62 och är inne på andra 
halvan av livet. Han är gift med socionomen 
Birgitta och har tre vuxna barn. Yngste sonen 
Anton har precis flyttat hemifrån.

– Jag fick första barnet när jag var 27 och
vid den åldern tar man också de första stapp-
lande stegen i karriären och man försöker 
vara till lags. Vid 40 börjar man veta vad som 
är viktigt. Nu är jag 60 och har lärt mig prio-
ritera och går på min egen magkänsla.

Rolf Lassgård har gjort otaliga filmer och 
pjäser och nästan alltid fått beröm, vunnit 
utmärkelser och fått priser. 
Hur viktigt är det med bra recensioner?

– Det ger energi och bekräftelse för stun-
den. Det är kul så klart. Men i längden är det 
viktiga att nå ut, få gensvar och beröra många 
människor. 

Rolf Lassgård och Birgitta har bott i Gävle 
sedan 1982. Sedan tio år bor de i en villa som 
har swimmingpool. Det är fint, men inte 
överdådigt. Tack vare framgångarna behöver 
han inte bekymra sig om ekonomin.

– Fast jag är inte gjord av pengar. Jag är 
ledig långa perioder och då tjänar jag ingen-
ting. Jag har en fru som jobbar och vi har inte 
särskilt dyra vanor. Det går absolut ingen nöd 
på mig.           

Rolf Lassgård blir tyst länge när jag frågar 
vad det är som gjort honom framgångsrik och 
vad han är bra på.

– Jag är bra på hårt arbete. Att nöta på 
och nöta på. Skådespeleri är 80 procent  
hårt arbete.
Hur kommer det sig att du blivit kvar i Gävle?

– Vi flyttade hit med några av mina bästa 
vänner 1982. Sedan kom barnen och plötsligt 
gick de i skolan. Jag gör jobb på massa olika 
platser, så det har varit bra att ha en fast bas 
och Arlanda ligger inte långt bort. Vi har 
trivts bra här.

ATT ROLF LASSGÅRD är upp- 
vuxen i en annan mindre stad, 
Östersund, kanske också 
haft betydelse. Att vimla 
i huvudstaden har 
aldrig varit viktigt, 
även om han gör 
det ibland. I Gävle 
känner folk igen 
honom, hejar 
kanske, men låter 
honom vara i fred. 
På Brynäsmatch-
erna både syns 
och H–Ö–R–S han. 
Få på läktaren kan 
matcha hans magstöd. 
Fast på krogen efter 

klockan tio på kvällen, när volymen höjs, 
promillehalten stiger och folk vill prata om 
filmen Jägarna, då har han redan rest sig och 
är på väg hem.

Barnen är vuxna och har flyttat hemifrån. 
Många av de gamla vännerna har försvunnit 
från Gävle. Livet går in i en ny fas. Kanske blir 
det en flytt söderut.

– Min fru är från Skåne, så vi har pratat om 
Malmö. Vi får se hur det blir med barnen, var 

de hamnar har självklart betydelse.

FAMILJEN HAR ett hus på 
Österlen dit de gärna åker 

på semester och annan 
ledig tid. Huset var 

nedgånget när det 
köptes, men har 
fixats upp. Rolf 
Lassgård betonar 
att han inte är 
någon händig 
snickare, men  
att han gärna 
hjälper till.

– Jag är en grov-
jobbare och kan 

gräva och riva. Finliret 
får andra ta hand om.

Lite påtande i jorden blir det också. Blom-
mor, timjan och andra örter. I Skåne händer 
det grejer i jorden på ett annat sätt än i Gäst-
rikland. De olika delarna av hans liv har olika 
andning. Hårt arbete från morgon till kväll 
i månader och sedan perioder av återhämt-
ning och mer vardagsliv.
Hur kan en vanlig dag se ut?

– En perfekt dag går jag upp vid nio, 
duschar, sätter på en skiva och en kanna  
kaffe och äter frukost och läser lite. Runt  
halv elva drar jag i väg till Fyshusets gym  
på Brynäs och tränar. Sedan åker jag hem  
och gör lunch, fisk eller lasagne kanske. Jag 
åker och handlar mat till kvällen. Jag läser 
manus eller någon bok. Senast läste jag  
Robbie Robertsson biografi om sig själv och 
The Band. Jäkligt bra. Ja, så städar jag också 
förstås. Det är viktigt att bara kunna vara.
Hur känns det att bli äldre?

– Man blir bättre på att prioritera och göra 
saker som man själv vill. Jag är glad och tack-
sam över allt jag fått vara med om. Nu gör jag 
bara jobb som är en utmaning i någon form 
eller som jag inte gjort förut. Rutin kan ur- 
holka själen. Rent kroppsligt märker man ju 
att delar av kroppen drar sig nedåt och att 
man måste jobba för att behålla kropps- 
hållningen. Det är därför jag går på gym.

Ove, Gunvald Larsson (i filmern   
mot Gösta Ekman som Martin Beck), 

Kurt Wallander och polisen Erik i 
”Jägarna”. Rolf Lassgårds karriär är full 
av barska karlar. Men han har faktiskt 

blandat upp dem med helt andra slags 
män, bland a nnat i många annat gode 
vännen Colin Nutleys filme , och inte 

minst som kurviga Edna Turbull  
i ”Hairspray”. 

TUNGA 
MERITER

Gävle passar Rolf Lassgård. Folk känner igen honom, speciellt efter ”En man som heter Ove”. 
Barn ropar hej, personalen på fiket hälsar – men för det mesta får han vara ifred när han vill.
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NÄR JAG frågar om han någonsin tänker på 
att livet har ett slut och att man en dag ska  
dö håller jag andan. I Sverige pratar vi inte 
om sådant och det kan förstöra stämningen  
i vilket sällskap som helst. Men Rolf Lassgård 
spiller inte ut kaffet, himlar med ögonen eller 
verkar tycka det är en opassande fråga.

– Efter att man fyllt 50 finns döden med 
hela tiden. Jag har vänner som har gått bort 
alldeles för tidigt och då blir det extra tydligt. 
Fast jag har ingen dödsskräck. 

– Jag har inga barnbarn ännu och nu vill
jag inte sätta press på mina barn, skrattar han, 
men självklart vill jag gärna vara med om det.

Han berättar om en nära vän som nyligen 
gick bort helt plötsligt. Vännen somnade in  
i sitt hem och hade inte fyllt 60. De delade 

ett starkt musikintresse. Rolf Lassgård fick ta 
över en del av hans stora skivsamling. 
Har du någon tro?

– Min uppväxt gav mig någon form av
barnatro. Var mot andra som du själv vill bli 
behandlad. Jag tror på människan som en del 
av något större, naturen och universum. Där 
är vi människor likadana. Förnuftet säger att 
det inte finns någon fortsättning efter döden, 
men det känns bättre att tänka så. Det ger 
tröst.

SKÅDESPELAREN ÅTERKOMMER ofta till att 
han tycker om att vara i ett sammanhang. Att 
göra en film eller sätta upp en pjäs är en stark 
och njutbar kollektiv kraftansträngning. Eller 
att hänga med familjen och barnen. Även om 
de inte alltid sett så mycket av honom när han 
haft sina arbetsperioder.

– Å andra sidan är jag hemma mycket 
också. När något av barnen frågar om jag 
vill hänga med på konsert blir jag glad. De 
har varit med mig när jag varit borta länge 
på inspelningar. Vi reser ihop och vi har ofta 
varit tillsammans i huset på Österlen. Tidiga-
re har jag trott på det där med kvalitetstid, att 
det är extra viktigt att göra något när man är 
tillsammans. Nu vet jag att det kan vara minst 
lika viktigt att bara vara – tillsammans.

Var står du politiskt?
– Jag ser mig själv som humanist. Jag tror 

på det goda i människan och att det finns 
hopp. Jag tycker det känns begränsande att 
placera in sig på en politisk skala, men rent 
allmänt är jag åt vänsterhållet.

Vi har fått sitta i fred under hela inter- 
vjun. Bara personalen har frågat om vi vill  
ha mer kaffe. Rolf Lassgård är en av Sveriges 
mest kända personer som gjort massor av  
filmer och pjäser. Jobbat hårt. Synts i tv och 
tidningar. Ändå är det ingen som tränger  
sig på.

NU HAR HAN PÅ kort tid gjort tre film-
inspelningar. Den senaste är Den döende 
detektiven, en tv-serie efter Leif GW Perssons 
roman. Den kommer att visas i SVT kring 
nästa nyår.

– Jag tycker jag är värd att vara lite ledig
nu. Att bara få vara. Kanske göra en resa. Greja 
hemma med musiken på och läsa en bok. Ja, 
jag läser lite manus, men inget är bestämt. 

Sedan har plötsligt parkeringstiden gått ut. 
– Jag måste rusa. Hej!
Nå, lyckades jag pejla in några divalater 

eller tendenser till uppblåst ego hos 193  
centimeter Lassgård?

Nej. Inte ett spår. 

”Jag är bra på hårt 
arbete. Att nöta på och 
nöta på. Skådespeleri 
är 80 procent hårt 
arbete.”

April   2017 19

17am3222_portrett_lassgard_10706.indd   19 2017-03-22   15:50:30



2020

Tema: Försoning

April   201720

HAN RUSADE mot henne med svingad yxa. 
Hon osäkrade tjänstepistolen, beredd att skju-
ta. I dag är den före detta kriminelle och den 
före detta kriminalaren vänner och kollegor.

– Hade jag inte känt igen Anders hade han 
troligen inte levt i dag, säger Jeanette Larsson.

Första gången Anders Andersson såg en 
polis med tårar i ögonen blev han alldeles 
ställd. En missbrukande vän hade precis 
tagit sitt liv i en överdos. Han hade gjort ett 

försök dagen innan som ambulanssjukvår-
darna lyckats häva. Den här gången hittades 
han försent. Nu kom en av poliserna fram 
till Anders. Det var Jeanette Larsson. Med 
gråten i halsen anklagade hon sig själv för att 
hon inte hade sett till att vännen tvångs- 
omhändertagits medan tid var. 

– ”Då hade han kanske levt i dag”, sa hon.
Jag blev helt paff. Det var ju en jonkare hon 
pratade om. Jag trodde att polisen såg på 

– Jag fattade
inte hur en polis 
kunde bry sig om 
en sån som jag, 
berättar Anders.

De kramas och jobbar ihop – 
trots att han en gång försökte 
döda henne. Historien om 
Jeanette och Anders visar att  
det alltid finns en chans till, och 
att vänskap kan uppstå mot  
alla odds. Men vägen dit var inte 
lätt för någon av dem.

FO
TO

: JO
I G

R
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D
E                          

Vänskapen började 
längst ner på botten 
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HANNA WELIN

överdoser som självsanering av sådana som 
vi, säger Anders Andersson.

Han ler mot Jeanette bredvid honom  
i soffan. Deras vägar har korsats många  
gånger, även om det inte är förrän nu som  
de dricker kaffe när de ses. Redan på 
1990-talet började de trampa samma asfalt, 
när Jeanette jobbade som kvarterspolis  
i området Nydala i Malmö.

– Det var mycket narkotika där och jag 
och mina kolleger lärde oss snart namnen på 
missbrukarna. Man kan säga att jag rörde mig 
i lite samma värld som Anders, säger Jeanette.

Hon tystnar helt kort, och fortsätter.
– Ibland är det faktiskt bara slumpen som 

avgör vilken sida man hamnar på.

FÖR DERAS vägar skulle ha kunnat korsas åt 
motsatt håll. Missbruk drabbar människor 
med olika bakgrund från alla samhällsklasser, 
även om vissa av olika skäl löper betydligt 
högre risk än andra. 

– Livet är inte rättvist, säger Jeanette.
Anders föräldrar var missbrukare och han 

flyttades runt mellan barnhem och fosterför-
äldrar. 15 år gammal började han missbruka 
själv. I 37 år levde han som missbrukare, 25 
av dem som hemlös. Sonen han fick som ung 
kunde han inte vara förälder till. Han samla-
de på sig tolv fällande domar, för droger, våld 
och vapenbrott och har suttit i fängelse fyra 
gånger. 

År 1996 skickas Jeanette på ett larm. När 
hon kommer in på gården ser hon en man 
som meckar med en cykelkärra. Han kommer 
på fötter, greppar en yxa och rusar rakt emot 
henne. 

– För första gången drar jag mitt vapen, 
beredd att skjuta. Det var han eller jag, säger 
Jeanette.

I samma ögonblick ser hon vem mannen är. 
”Anders!” ropar hon. Anders hör sitt namn, 
det tränger igenom bubblan av rädsla, raseri 
och drogtöcken, och stannar mitt i språnget.

– Jag gjorde mig förtjänt av att bli skjuten. 
Men Jeanette, hon är en polis med stort hjär-
ta. Efteråt har jag tänkt att hon var en ängel 
i mänsklig skepnad.

JEANETTE HAR aldrig sett sig som någon 
ängel. Men hon är en polis som försökt möta 
människor, som jobbat på att vinna förtroende 
och inte döma – oavsett vem det handlar om.

– Vad hade hänt om det i stället varit en 
stöddig polis från piketen som Anders hade 
sett där i ögonvrån? 

Det är en hypotetisk och retorisk fråga. 
Men, säger hon, det kan vara värt att fundera 
över vilken betydelse polisens framtoning 
och attityd har. Kanske var bara det faktum 
att hon är kvinna en dämpande faktor. 

– Som jag ser det är vår historia ett bevis 
för hur viktigt det är att det finns tid och  
möjligheter för polisen att bygga relationer 
ute i kvarteren.

Jeanette började så småningom arbeta 
som spanare mot grov organiserad brotts-
lighet och blev även värdegrundsansvarig 
inom polisen. När hon upptäckte rasistiska 
övningsexempel i polisens eget utbildnings-
material tvekade hon inte att slå larm. Och 
hon vägrade vara tyst när höga chefer skäm-
tade om en transpersons självmord. 

– När sedan en annan hög polischef fick
behålla sin tjänst trots att han dömdes för 
flera sexuella övergrepp, fick jag nog. Jag sa 
upp mig. 

FÖR ANDERS gick det först bara nedåt. I dag 
tror han att han behövde nå botten innan han 
på allvar tog upp sin stora fajt. Han bodde i en 
gatuvall och vägde 45 kilo. Immunförsvaret 
hade kollapsat och stafylokockutslag bredde 
ut sig över hela kroppen. Till slut togs han in 
på infektionskliniken. 

Det var nu vägen mot nykterhet tog sin 
början. Den snirklade sig fram via olika  
boenden och projekt, i början svajigt, men 
mer övertygat efter hand. En viktig anhalt var 
berättarcirkeln för utsatta på ABF där Anders 
lärde sig skriva ordentligt. En annan träning-
en i mindfulness som hjälpt honom få ro. Men 
viktigast av allt är för alltid den där kvällen då 
han tog mod till sig och skrev till sin son.

– Det tog mig hela natten, men jag gjorde 
det. Och min son tog emot mig. I dag är jag 
både pappa och farfar!

Knappt 15 år efter sammanstötningen 
med yxan, år 2011, besöker Jeanette sinnes-
romässan i Sjömanskyrkan i Malmö. Det är 
skönt och rofyllt. Hon har haft några tuffa år, 
ända sedan missbruksproblematiken kommit 
henne nära på ett nytt sätt, som anhörig. Efter 
mässan ser hon ett välbekant ansikte. Det är 
Anders – och han är nykter. 

– Jag blev så glad att jag kastade mig i hans 
famn.

NÄR JEANETTE sade upp sig började hon-
jobba som föreläsare om polisarbete och 
värdegrundsfrågor. En dag talar hon inför en 
publik på ABF. Där möter hon Anders igen, 
som nu fått en anställning i huset. Anders 
fiskar upp jobbnyckelknippan ur fickan, tung 
som en vaktmästares – eller som han själv 
säger, plitarnas i fängelset.

– Kan du fatta, jag som aldrig hade en enda 
nyckel! 

Efter föreläsningen på ABF kramar Jeanet-
te om Anders. 

– Då kommer en kvinna fram och tackar. 
Varför, frågar jag. Jo, för att det är fint att se 
en polis krama en före detta missbrukare, sa 
hon. Det var Anders halvsyster.

I DAG ÄR JEANETTE och Anders inte bara 
vänner. De föreläser också tillsammans under 
rubriken ”Kriminell eller kriminalare –  
Minnesvärda möten”. 

– Jag kunde ha skjutit honom. Nu står vi 
i stället på scen tillsammans, säger Jeanette.

– Skillnaden är att det numera är jag som 
jagar dig och inte tvärtom, säger Anders.

De skrattar, båda två.
– Faktum är att jag idag känner mer

gemenskap med Anders än jag någonsin känt 
med en polischef. 

”För första gången 
drar jag mitt vapen, 
beredd att skjuta.  
Det var han eller jag.”

Namn: Jeanette Larsson.
Ålder: 51.
Bor: Hus i Malmö.
Gör: Föreläsare i egna firman   
Carpe Courage AB.
Livsmotto: ”Bättre lyss till den sträng som 
brast än att aldrig ha spänt en båge.”

Föreläser tillsammans.

Namn: Anders Andersson.
Ålder: 58.
Bor: Etta i Malmö.
Gör: Arbetar på ABF i Malmö samt  
föreläser med Jeanette.
Livsmotto: Att inte kasta bort en  
enda dag till utan vara tacksam för livet.
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hyllieparkfolkhogskola.se

Kinakurs
– studera ett läsår i Asien

西Möte mellan
öst och väst

Diakoni

Tre spår: 

Kultur

Språk

Israel med Hebreiska bibeln 
som guide, Anders Sjöberg

21/5 – 8 dagar från 14 995:-

Pilgrimsvandring - Camino
Vandring mellan Sarria-Santiago 
med Anders Sjöberg
1/5 – 8 dagar från 11 990:-

046-14 05 90 
www.exodusresor.se

Grupp- och församlingsresor!

Vi erbjuder även rundresor, pilgrimsresor och 
vandringsresor för grupper och församlingar.

P.S Vi kommer att ha flera 
resor till Passionsspelen i  

Oberammergau 2020!

Lutherresa - Jubileumsåret
Bussresa där vi lotsas genom 
Luthers liv.
4/9 – 5 dagar från 6 490:-

England – I berömda 
författares fotspår
Lutherresa – Jubileumsåret
Noas Land, Armenien
Grekland – I Paulus fotspår

ETT URVAL AV ÖVRIGA RESOR
3/8

4/9
20/9
26/9

Pilgrimsvandring – Camino
Israel med Hebreiska  
bibeln som guide
Vandring i Rom
Till fots i Jesu fotspår

RESOR MED ANDERS SJÖBERG
1/5

21/5

6/9
12/11

Teologi/religionsvetenskap

Mänskliga rättigheter

Nätkurser

Fristående kurser

TEOLOGI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

www.ths.se

TOMSING fyller 25 år och firar med 
att sänka priserna på 180 produkter 
till bara 25 kr!! Läs mer i vår katalog 
som finns på hemsidan!

LÄGER MED ALL INCLUSIVE - FRÅN 495:-/DYGN
Boende i familjerum, allt som behövs ingår, inklusive kyrka.
1/12-22/12 samt 2/1-31/1 495:-/dygn - 1/2-10/6 samt 21/8-30/11 
695:-/dygn - 11/6-20/8 - 995:-/dygn

KONFERENS MED ALL INCLUSIVE - FRÅN 295:-/PERSON
Halvdagskonferens 295:-/person - heldagskonferens 395:-/person - 
dygnskonferens 995:-/person

HOTELL FRÅN 695:-/NATT
Med frukost från 795:-, komfortpaket +200:-/person

BRÖLLOP OCH FEST- 795:-/PERSON
Trerätters festmeny med dryck, dukning, personal och lokal (min 25 pers)

HYR ETT HOTELL - 25 000:-/DYGN
Då ingår allt som behövs för 19 personer och nu har hela hotellet för
er själva. Extra person 750:-.
1/10-30/4 med undantag för röda dagar. 
För offert maila konferens@orestrand.se

CAMPING ÖPPET ÅRET RUNT

Strömstadsg.4, Strandbaden
042 - 34 00 76, orestrand.se

Varmt välkommen 
till oss!

HOTELL
VANDRARHEM
KURS &
KONFERENS
VID HAVET

Strömstadsg. 4 ∙ Höganäs ∙ 042-34 00 76
info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se

Veckans soppa, sallad, varmrätt,
kaffe & kaka – 95:-

Brunch varje söndag 11-14 – 125:-.
Premiärerbjudande söndag den 25/9 – 99:-

Varmt välkommen till oss!

RESTAURANG
är öppen dagligen

juni-augusti.

Dagens lunch
och café

Ett ställe vid havet
23/9 – AW BBQ med Musikquiz. Ta med din

tandborste, vinn en övernattning – 169:- 

21/10 – Oktoberfest med liveband, Gluwein, Bratwurst tallrik – 195:-

13/11 Farsdag och gåsamiddag för hela familjen. Öppet kl 13-19 – 395:-

Örestrands julbord 24-25/11, 1-2/12 samt 8-9/12.

Arrangemang endast förbokning.
Halvdagskonferens 295:-, heldagskonferens 395:-, dygnskonferens 995:-.

All inclusive.HOTELL
VANDRARHEM
KURS &
KONFERENS
VID HAVET

Strömstadsg. 4 ∙ Höganäs ∙ 042-34 00 76
info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se

RESTAURANG
är öppen dagligen

juni-augusti.

Dagens lunch
och café

Ett ställe vid havet
23/9 – AW BBQ med Musikquiz. Ta med din

tandborste, vinn en övernattning – 169:- 

21/10 – Oktoberfest med liveband, Gluwein, Bratwurst tallrik – 195:-

13/11 Farsdag och gåsamiddag för hela familjen. Öppet kl 13-19 – 395:-

Örestrands julbord 24-25/11, 1-2/12 samt 8-9/12.

Arrangemang endast förbokning.
Halvdagskonferens 295:-, heldagskonferens 395:-, dygnskonferens 995:-.

All inclusive.

Strömstadsg. 4 ∙ Höganäs ∙ 042-34 00 76
info@orestrand.se ∙ www.orestrand.se

DAGENS LUNCH MÅN-FRE 11.30-15.00. 
Veckans soppa, sallad, varmrätt,

kaffe & kaka – 95:-
Brunch varje söndag 11-14 – 125:-.

Premiärerbjudande söndag den 25/9 – 99:-

Varmt välkommen till oss!

Ett ställe vid havet
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Grönare
När en småhundval för första 
gången syntes i vattnen utanför 
norska Bergen jublade forskarna. 
Skrattet fastnade dock i halsen 
när de insåg att valen var döende, 
med magen igenkorkad av minst 
30 plastpåsar och en annan 
massa småplast.
    Här är sex smarta tips för att 
minska plasten – i din vardag  
och i världens hav. 

Du hittar prylarna på bland annat: jordklok.se, ekokul.se, ecoon.se,  
laplandecostore.se, svenskakyrkansunga.se, adisgladis.se

1. Ha din egen  
bärkasse med  
när du handlar. 

3. Packa lunchen 
i tåliga matlådor 
av glas eller metall.

4. Byt ut engångs-
bestick och sugrör 
mot bambu och 
rostfritt stål.

2. Använd en 
vattenflas a 
som du kan 
fylla om och 
om igen.

5. Spara dina  
rester i glas- 
burkar.

6. Hoppa över prassel- 
påsarna för frukt och 
grönt i affären.

GRAM KAFFESUMP blir till en brikett som låter 
kvinnorna i afrikanska fly tingläger slippa gå 

ut för att samla bränsle. Fem studenter vid ett 
kanadensiskt universitet har kommit på ett 

sätt att blanda paraffi  
kaffesump och socker till 
ett ”vedträ” som brinner 
i 90 minuter. Att samla 

in bränsle är ett slitsamt 
jobb kvinnorna blir utsatta när de ger sig  

ut. Dessutom avverkas skogen kring lägren  
i en takt där naturen inte hinner med  

att växa ikapp.

FO
TO

: T
V

4

500

Plastbanta
= att byta ut 
så mycket av 
plastföremålen  
i vardagen mot  
andra material. 

Ett av Svenska Akademiens 
nyord år 2014. 

Gustav Mandelmann och frun Marie gör 
supersuccé i TV4:s serie om deras liv på  
gården Djupadal på Österlen. Här är parets 
bästa tips för den som vill börja självhushålla: 

1 Börja där du är, och odla på fönster- 
brädan om du inte har någon annan plats. 

2 Laga mat på vad du har hemma, och vad 
som växer i dina små eller stora odlingar.

3 Vill du ta ett steg till, skaffa två, tre 
hönor. De kräver liten plats, men ger 

både ägg och gödsel.

4 Gör bara så mycket som är roligt, och 
odla bara sådant du tycker om.

”Skaffa två, tre hönor!”
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Tryck en kinesisk bibel för en tia!
Bristen på biblar är fortfarande enorm i Kina. Tio kronor 
kostar bibelpapperet till en bibel, men mer än 90 miljoner 
kineser lever på mindre än sju kronor om dagen. Därför 
behöver bibelpriset reduceras. 

Lösningen är enkel. Om vi betalar bibelpapperet kan bibeltryckeriet i 
Nanjing göra jobbet. 78 distributionscentraler är sedan redo att föra  
biblarna vidare till Kinas städer och landsbygd.

Varmt välkommen med i tryckarlaget! Varje tia som du ger blir i nästa 
steg den bibel som någon saknar och längtar efter.

Varmt tack för din bibelgåva!

Bg: 900-62 63

Pg: 90 06 26-3
Märk din gåva med ”Kina 2”

www.bibelsallskapet.se
Uppsala • 018 - 18 63 30

Swish: 123 900 62 63

Anders Blåberg
Bibelsällskapets 

generalsekreterare

Förstå. Förklara. Förbättra.

www.ctr.lu.se

Läs religionsvetenskap och teologi 

vid Lunds universitet!
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DET FINNS nog en föreställning om att kyrkan 
lyser upp i samband med söndagens guds-
tjänst, och att den resten av veckan är stilla 
och tyst. Detta reportage är till för att slå hål 
på den myten. De som visa en annan bild av 
kyrkan är församlingspedagog Anna Karlsson, 
diakon Åsa Jarblad och församlingsvärd 
Ulla Hjelm. Varje vecka passerar 
uppåt 100 barn i Mikaelskyrkans 
olika grupper, så här är det 
ofta något på gång.

Tidigare körde man med 
en enda stor samling som 
var åldersblandad, men 
då det kunde komma 
mellan 40-50 barn per 
gång blev det ohållbart. 
Det är ett medvetet tänk 
som ligger bakom satsning-
en på barngrupper, förklarar 
Anna. Nu har man en Liten och 
stor-grupp på tisdagsförmiddagar 
och Efter plugget för klass 5-6 på efter-
middagen. På onsdagar är det först Efter 
plugget för klass 3-4, följt av Draget för 3-6 
åringar. Och på torsdagar är det slutligen 
Efter plugget för klass F-2. Alla grupper är 
näst intill fulla. Liten och stor är till för för-
äldrar med små barn. Här är gemenskapen  
i kyrkan lika viktig som möjligheten att få 
nätverka med andra föräldrar i samma situa-
tion. Det är en verksamhet med låga trösklar 
dit både mammor och pappor hittat. 

  NÄR FÖRÄLDRARNA kommer in och känner 
doften av Ullas nybakade frallor så spider sig 
genast en god stämning, säger Åsa. 

  – Men barnen som kommer hit efter  
skolan på eftermiddagarna vill ha polarkaka, 
säger Ulla. Det gillar de bäst. 

    – Fast när vi haft rostmacka har det också 
varit populärt, flikar Åsa in. 

En av anledningarna till att man i Mikael-
skyrkan lyckats få så fulla barngrupper är det 
goda samarbete man har med Hedenskolan. 
Eleverna får komma hit på samlingar vid 

högtider som påsk och jul. Och i årskurs fyra 
erbjuder vi Riddarskola som alla elever deltar 
i. Så vi träffar de flesta barn. Och när skolan 
inleder höstterminen med lägerskola har 
kyrkan hjälpt till. 

DET ÄR EN UTMANANDE verksamhet på så 
sätt att man ständigt måste hitta på nya saker 
att göra. Efter plugget inleds alltid med  
mellanmål som Ulla har gjort i ordning. 
Sedan följer en andakt följt av pyssel eller 
någon annan aktivitet. De äldre barnen får 
själva vara med och komma med förslag på 
vad de vill göra. Anna Karlsson spelar gitarr 
så det sjungs en hel del. Ibland har även barn 
från barngrupperna varit med och sjungit på 
någon söndagsgudstjänst. Mikaelskyrkans 
präst Ivar Sundström är visserligen inte 
direkt inblandad i barnverksamheten, men 
gör ibland uppskattade besök. 

Ett återkommande fokus i barngrupperna 
är olika värderingsfrågor. Att våga uttrycka 
en åsikt och stå för den i en grupp är något 

man tränar på. Här får alla vara sig själva och 
ingen är viktigare än någon annan. Varje ter-
min avslutas barngrupperna med en gemen-
sam samling då Ulla lagar julbord respektive 
vårbuffé vilket är mycket uppskattat. 

Det genomförs även välbesökta kvälls- 
samlingar då fyraåringar får barnbiblar och 
de som döptes för ett år sedan får en dop- 
ängel av kyrkan. Även de som inte har  
möjlighet att delta på plats brukar komma in 
och hämta sin ängel eller få den hemskickad. 

PÅ FRÅGAN om vad verksamheten betyder 
låter vi en av deltagarna som Åsa Jarblad 
pratat med få uttrycka det med egna ord. På 
frågan varför hon valt att komma till Liten 
och stor med sitt barn, svarar Linda:

    – Det är mysigt att komma hit till Mikaels- 
kyrkan. Att få möta fantastiska Anna som 
håller i det, och hon kan alla barns namn. 
I babysången så finns fördelarna med att 
barnet får hjälp i språkutvecklingen och att 
härma rörelser.  Det är dessutom så gott fika, 
hembakat, och barnvänligt, och ett härligt 
bemötande av all Mikaelskyrkans personal. 

Framtidsplanerna för Åsa, Ulla och Anna 
är att fortsätta utveckla verksamheten. Och 
det finns alltid plats för fler besökare på  
Spelvägen i Hamptjärnmoran. Här finns 
något för barn i alla åldrar.

TEXT: JOHAN E. SKOGLUND
JOHAN.SKOGLUND@AMSAB.ORG

”Här får alla 
vara sig själva 

och ingen är 
viktigare än 

någon annan.” 

April  2017

Barnverksamhet

För barn i alla åldrar
Det råder en skön tystnad och ett 
lugn när Kyrkfönstret hälsar på  
i Mikaelskyrkan en tisdagsmorgon 
i mitten av februari. Men snart är 
här fullt av liv och rörelse, vilket är 
anledningen till vårt besök – all den 
sprudlande barnverksamhet som 
bedrivs här.

Linda och hennes dotter 
   trivs på  Liten och stor  
        i Mikaelskyrkan.

FOTO: CAMILLA ARVIDSSON

Efter plugget 
lockar barn från 

klass F-6.

FOTO:  ÅSA JARBLAD
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Artikelserie: Människan och kriget

KRIGEN FÖREKOMMER mycket långt tillbaka 
i tiden. Redan med de allra första bondetra-
ditionerna uppträder föremål i arkeologiska 
fyndmaterial som starkt avviker från jordbruks- 
eller fångstredskap, och som indikerar att 
krig blivit en del av vardagslivet. Dessa  
primitiva vapen är stridsyxa, klubba, spjut 
och pilbåge, och de användes framför allt i de 
rituellt betonade krigen. Även skräckinjagan-
de framställningar av krigsgudarna har  
kommit till användning för att skrämma  
fienden på flykt. 

De flesta antropologer av i dag som har 
studerat ”primitiva” samhällen menar att de 
flesta av dessa samhällen karakteriseras av 
aggressivitet som regelbundet bryter ut  
i form av slagsmål, mord och våldtäkt.  
Männen i dessa samhällen framhåller ofta 
att den främsta dygden är personligt mod, 
speciellt i fysisk kamp. Men antropologerna 
är inte övertygade om att krigen uppstår på 
grund av människans aggressionsdrift.  Inte 
ens ”primitiv” krigföring är en instinktiv 
kamp fylld av aggressivitet och stridslystnad, 
utan är starkt påverkad av strategi och miljö-
förhållanden. 

DEN AMERIKANSKE antropologen Harry 
Turney High beskriver i sin bok ”Primitive 
war” hur krigsförandet i primitiva samhällen 
går till. Han menar att primitiva krig inte är 
primitiva därför att de vapnen som används 
är primitiva, utan därför att dessa krig brister 
i samordning och social organisation. Pri-
mitiva krigare är odisciplinerade och anar-
kistiska och deras uppmarsch till slagfältet 
påminner mer om en lynchmobbs än om en 
grupp soldaters. Primitiva krigare behöver 
inte ens slåss om de inte känner för det, och 
kan lämna striden närhelst de behagar, efter-
som ingen har auktoritet eller makt att tvinga 
dem att delta i olustiga krigsföretag. 

Enligt antropologerna levde människor  
i primitiva samhällen i ett mer eller mindre 

permanent krigstillstånd. Även om krigan-
dets intensitet och karaktär varierade mellan 
olika folk, var det alltid en integrerad del av 
respektive kulturmönster. Primitiva krig 
ägde rum när klan slogs mot klan och stam 
mot stam, eller när dessa drabbade samman 
med krigare från en annan mer komplex 
kultur. Vid de sistnämnda konflikterna var 
det de sämre organiserade enheternas öde att 
förintas eller fördrivas. 

KRIGEN I GAMLA TESTAMENTET
De krig som skildras i Gamla testamentet kan 
karakteriseras som primitiva krig. Någon  
formell krigsförklaring gavs inte. Spejare  
sändes gärna in på fiendens område för att 
bevaka landet. När tiden för en sammanstöt-
ning närmade sig offrade man till Herren 
varefter härföraren höll ett flammande tal. 
Under lovsång till Herren drog sedan folket 
genom landet, förberedde sig till krig och 
väntade till slut på kampsignalen.  Efter  
denna signal började själva angreppet. Under 
stridens gång blåstes i basuner och folket  
larmade. Själva slaget var ofta relativt odra-
matiskt, vanligtvis en kamp man mot man, 
men i ett sådant handgemäng gick det i regel 
rätt brutalt och hänsynslöst till. 

En typ av krigföring under den 
gammaltestamentliga tiden 
är den öppna striden 
som kan engagera från 
hundra till några tusen 
krigare. Dessa strider 
brukar äga rum på 
avtalad tid och plats, 
vanligen i gränszo-
nen mellan de stri-
dandes territorier.  
Våren var den årstid 
då man oftast drog  
i fält. Även om mängden 
församlade krigare kun-
de vara imponerande 

saknades det oftast militär drill. Vid sidan om 
den öppna striden användes andra former av 
krigslist och taktik, såsom överrumplingsan-
fall. Ibland invecklade man sig i en enskild 
man mot man-duell, och lovade en stor belö-
ning till den som vann en sådan tvekamp. 
Kampen mellan David och Goliat är en skild-
ring av en sådan kamp. 

KAMPEN MELLAN DAVID OCH GOLIAT
Vi läser ur Samuelsboken: Filisteerna samla-
de sina härar till strid. Israels män hade också 
samlats och slagit läger i Terebintdalen. 
De ställde upp sig till strid mot filisteerna. 
Filisteerna stod på bergets ena sida, och isra-
eliterna stod på bergets andra sida, så att de 
hade dalen mellan sig.

Då kom en stridsman vid namn Goliat 
från Gat fram ur filisteernas led. Han var sex 
alnar och ett kvarter lång (ungefär två meter 
i nutida mått).  På huvudet hade han en kop-
parhjälm, och han var klädd i en fjällpansar-
skjorta. Han hade benskenor av koppar och 
bar ett kastspjut av koppar på ryggen.   Hans 
sköldbärare gick framför honom. Och han 
stod och ropade till Israels här: ”Varför drar 
ni ut och ställer upp er till strid? Är inte jag 
en filisté och ni Sauls tjänare? Välj ut åt er 

en man som kan komma hit ner till mig.  
Om han klarar av att strida mot 

mig och slå ner mig, skall 
vi vara era slavar. Men om 

jag besegrar och slår ner 
honom, skall ni vara våra 
slavar och tjäna oss.”

 NÄR ISRAELS män 
såg Goliat, blev de alla 
mycket rädda. Israels 
män sade: ”Ser ni den där 

mannen som träder fram 
där? Han kommer för att 

håna Israel. Och så skedde.  
I fyrtio dagar hånade han 

I denna serie beskriver Maare Tamm olika aspekter av människans förhållande till krig. Serien består av 
fyra delar. I förra numret av Kyrkfönstret avhandlades del 1: Den våldsbenägna människan.  I detta nummer 
beskrivs och analyseras primitiva krig, som bland annat de tidiga krigen i världen och i Gamla testamentet.  

Del 2: Primitiva krig

Primitiva krig

”I Bibeln ställs vi 
öga mot öga med 
människor och 
kulturer som är 

fullständigt olika 
dem vi har i vår  
nutida värld.”
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israeliterna.  Men sedan steg en ung herde-
pojke, David, fram och erbjöd sig att ensam 
kämpa mot jätten. 

David tog sin stav i handen, valde ut åt sig 
fem släta stenar ur bäcken, lade dem i fickan 
på sin herdeväska och tog sin slunga i han-
den. Så gick han fram mot Goliat. När han 
kom tillräckligt nära stack han sin hand i väs-
kan och tog fram en sten ur den, slungade den 
och träffade Goliat i pannan. Stenen trängde 
in i pannan, så att jätten föll omkull med 
ansiktet mot jorden.  Så övervann David  
Goliat med slunga och sten och dödade 
honom utan något svärd i sin hand.  När filis-
teerna såg att deras kämpe var död, flydde de. 

Vid sådana krigshändelser brukade varje 
krigare överösa sin motståndare med skymf-

liga tillmälen. Så gjorde också Goliats bunds-
förvanter, filisteerna, innan kampen kom  
i gång. Kvinnor, barn och gamla brukade  
agera hejarklack, och gjorde det också vid 
detta tillfälle. På grund av de väl tilltagna 
säkerhetsavstånden, den totala bristen på 
taktik och vapnens relativa ineffektivitet  
brukade manspillan vara ringa, i det ovan- 
stående fallet endast en person. 

När fienden hade slagits på flykten 
igångsattes en obarmhärtig förföljelse, då 
tusentals människor kunde bli nedhuggna. 
Övervunna fienden blev under denna forntid 
ytterst hårt behandlade. Ändå ansåg man att 
Israel var mildare mot sina fiender än många 
andra grannfolk. 

Krig var under denna tid en religiös hand-

ling och åtföljdes av religiösa ceremonier. 
Efter ett segerrikt krig reste man ofta min-
nesstenar och hängde upp segertroféer.  
I övrigt firades segern med sång och dans, 
och då deltog hela befolkningen i festlighe-
terna.  Israeliterna var för övrigt inte något 
egentligt krigarfolk, trots de många krigen. 
Nästan alla deras krig var försvarskrig.  Och 
inget annat folk under den gamla tiden 
kan visa en sådan fredskärlek som den som 
kommer i uttryck i Gama testamentets olika 
fredsprofetior.  I Jesajas profetia kan vi läsa 
om den dag då alla krig skulle utrotas och en 
fredstid, som ett tillstånd av lycka och balans 
i hela skapelsen, skulle infinna sig. ”Då skall 
vargen bo med lammet, pantern skall ligga 
vid killingens sida. Kalv och björn betar till-
sammans och en liten pojke vallar dem.”

Krigen i Gamla Testamentet måste förstås 
utifrån den tidens förutsättningar. Att med 
nutida ögon läsa om krigen i en annan del av 
världen i en annan kultur som ligger mer än 
tre-fyratusen år tillbaka i tiden kan lätt leda 
oss vilse. I Bibeln ställs vi öga mot öga med 
människor och kulturer som är fullständigt 
olika dem vi har i vår nutida värld. Därför 
krävs det för många av oss som läser Bibeln 
en avsevärd intellektuell ansträngning. 
Många nutida läsare anser att de har svårt att 
läsa om krig och våld i Gamla Testamentet. 
Men var krigen förr verkligen brutalare än 
dagens krig? De två världskrigen i vår  
civiliserade världsdel var ingalunda mindre 
brutala. Inte heller var atombomberna över 
Japan mer civiliserade än krigen i Gamla  
Testamentet. 

DE TIDIGA KRIGEN I ANDRA LÄNDER
Om våra egna primitiva förfäder krigade på 
samma sätt som Bibeln beskriver det vet vi 
inte. Vad vi dock vet är att mord, krig, våld 
och tortyr var dominerande inslag i alla gam-
la civilisationer från vilka vi har skriftliga 
källor. Livet på stenåldern tycks ha varit hårt 
och brutalt, fyllt av konflikter och strider. De 
äldsta arkeologiska fynden som vittnar om 
dråp är mellan 15 000 och 10 000 år gamla. 
Gravfynd från Nubien i Sudan uppvisar ske-
lett med kvarsittande pilar. Ismannen Ötzi 
dödades sannolikt i en blodig strid för ca  
5 300 år sedan. En grottmålning från Sahara, 
ca 5 000 år gammal, är sannolikt en av de 
äldsta bildframställningarna av krig. Jerikos 
murar från ca 8000 f. Kr. visar att hotet från 
angripare var starkt nog att förmå invånarna 
att utföra en samordnad arbetsinsats för att 
bygga omfattande befästningar. Men de fynd 
som finns och de skildringar som ges repre-
senterar endast en bråkdel av det liv man 
förde under dessa tidiga perioder. Därför kan 
det vara vanskligt att ge en generell bild av de 
tidiga levnadsförhållandena.

David and Goliath  
av Pierre Pavillon.

FORTSÄTTNING
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Primtiva krig, forts.

Påskveckan

UNDER MÄNNISKANS utveckling förefal-
ler det som om krigiska konflikter mellan 
olika grupper har uppträtt i områden där 
det har funnits ett resurstryck. Två grund-
läggande viktiga förhållanden har skapat 
resurstryck: upptäckten att vissa grässorter 
kunde odlas, samt att vissa gräsätande djur 
kunde hållas som tamdjur. Ur ett sådant 
resurstryck utvecklades redan mycket 
tidigt i historien två typer av samhällsfor-
mer - den åkerbrukande och den boskaps-
skötande. 

REDAN I berättelsen om Kain och Abel 
finns ursprunget till dessa två livsformer. 
Åkerbruk ledde så småningom fram till byn 
– ett inhägnat område till skydd för bru-
karnas förråd av föda. Senare utvecklades 
städer där stadsmuren blev ett hinder för 
inkräktare. Boskapsskötande ledde fram 
till tämjandet av hästen och uppfinnandet 
av hjulet och vagnen. Under historiens 
gång har de två livsformerna, de bosattas 
och de kringvandrandes, ständigt stått  
i opposition till varandra. 

Ju mer produktiva boskapshjordarna 
var desto oftare behövde de söka sig till 
nya betesmarker. Liknande förhållanden 
gällde för stadssamhällen. Ju produktivare 
befolkningen var desto mer föda krävdes 
och då blev det nödvändigt att uppodla 
ytterligare områden. Kriget var därför 
ständigt närvarande.  I båda civilisationer-
na tillverkade man vapen och byggde upp 
vapensystem med vilka man kunde öde-
lägga fienden. Så småningom utvecklades 
ideologiska system som skapade lojalitet 
mellan de olika samhällsmedborgarna och 
framhöll motsättningar gentemot rivaler. 

I DAG TENDERAR vi att tro att primitiva krig 
inte längre existerar. Men det är fel. Även 
om dagens organiserade stater i allt högre 
grad förlitar sig på lagliga sätt för att bilägga 
sina tvister, finns den primitiva krigföring-
en fortfarande kvar, och numera kanske 
i en än mer extrem och barbarisk form. 
Man kan peka på sådant som systematiska 
våldtäkter, stympningar, dödande av fång-
ar, etnisk rensning och terroristangrepp.  
Likt en dödlig farsot har kriget lätt för att 
mutera och ta andra former så snart fram-
gångsrika motåtgärder har begränsat dess 
effektivitet. Därför måste vi ge Predikaren 
rätt som kunde förutsäga framtiden med 
yttrandet ”Krig har sin tid, och fred har sin 
tid”! Så länge världen är som den är måste 
vi räkna med oenigheter, strider och krig. 

TEXT: MAARE TAMM
MAARE.TAMM@TELIA.COM

DET KAN man onekligen fundera över. Själv 
är jag född och uppvuxen i Skåne och har 
därmed blåmåndag såväl i början som i 
slutet av fastan, likadant med vittisdag och 
askonsdag. Jag fann det förbryllande, men 
för några år sedan lyckades jag finna att 
det inte alls var tokigt att ha, åtminstone 
askonsdagen, i såväl början som i slutet av 
den långa fastan. Sedan fann jag även att alla 
onsdagar under påskfastan tidigare benämn-
des askonsdag, och därmed var dagar när det 
var möjligt att påbörja en lite kortare fasta.

Omkring år 400 var det en allmän kristen 
sed att hålla en 40-dagars fasta i anknytning 
till Jesu fasta i 40 dagar, och israeliternas 
40-åriga ökenvandring. Påskfastan, som är 
kyrkoårets största fasta, inträffar som en för-
beredelsetid inför påsken. I västkyrklig tradi-
tion börjar den på askonsdagen och sträcker 
sig 40 dagar, söndagar undantagna, till och 
med påskafton. I år, 2017, infaller fastans 
start den 1 mars. Själva avstampet sker alltså 
på askonsdagen, och om du går i mässa den 
dagen kan du få ett kors ritat på din panna. 

I stort sett alla kunde fasta, under för-
utsättning att man var frisk och kry. Barn 
under 7 år behövde däremot inte fasta, lik-
som kvinnor i långt framskriden graviditet 
eller nära förestående förlossning. Äldre som 
hade passerat sin 60-årsdag behövde inte 
heller en lång fasta, utan kunde få dispens 
och endast fasta den allra sista veckan, den 
vecka som alltså benämns stilla veckan.

De olika dagarna har traditionellt haft 
olika namn, men det är bara palmsöndagen, 
skärtorsdagen, långfredagen och påskafton 
som har kyrklig betydelse och uppmärk-

sammas med gudstjänster. Numera är det 
dock på sina håll brukligt att man samlas för 
läsning av passionshistorien under de tre 
vardagarna i veckans början.

DE OLIKA DAGARNA I STILLA VECKAN
Måndagen kallas blåmåndag eller svarta 
måndag. Men blåmåndagen är egentligen 
måndagen efter fastlagssöndagen. Det var 
då den absolut sista chansen att hänga på 
fastan. Oftast var det präster och andra av 
kyrkans folk som påbörjade sin fasta i den 
elfte timmen. Det var också vanligt att man 
hängde en mörkblå eller svart duk över 
altartavlan. Tisdagen kallas vita tisdagen. 
Även detta namn betecknar ursprungligen 
tisdagen efter fastlagssöndagen, men blå-
måndag och vittisdag har i folkmun förflyt-
tats även till stilla veckan. På vittisdag skulle 
du vitmena ditt hus så det var rent och fint 
inför den stundande påsken. Andra ansåg att 
man skulle byka vittvätt.

ONSDAGEN I stilla veckan har kallats dymmel- 
onsdag efter seden att inför påsken byta ut 
kyrkklockans metallkläpp mot en av trä, en 
så kallad dymmel. På kontinenten sade de 
katolska föräldrarna att kyrkklockorna hade 
flugit till Rom för att hämta påskgodiset och 
att det var därför de inte klämtade. Denna 
dag fick man inte utföra kringgärningar, 
vilket betyder att man inte fick utföra syss-
lor som gick runt. Exempel på detta är att 
spinna, nysta garn, att mala mjöl eller att åka 
i en vagn. Under skärtorsdag, långfredag och 
påskafton får alltså kyrkklockan en något 
dovare klang än vanligt. Under påskdagens 

Stilla 
veckan

Kärt barn har många namn, såsom stilla veckan, heliga veckan, 
stora veckan, tysta veckan, dymmelveckan, passionsveckan, 
och oegentligt påskveckan som i själva verket är namnet på den 
följande veckan. Stilla veckan är den sista veckan i fastetiden, 
det vill säga veckan före påskdagen, och den fi as till minne av 
Kristi lidande och död på korset.
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gudstjänst, då man firar Jesu uppståndelse, är 
sedan metallkläpparna tillbaka och klockan 
kan åter tala med full klang.

Skärtorsdag avser inte färgen utan kom-
mer av ordet rena. Jesus tvättade sina lär-
jungars fötter. Det var även den dag då man 
renade sig efter den botgöring man ålagts 
på den allra första askonsdagen, alltså den 
askonsdag som inledde fastan. Då hade bot-
görarna beströtts eller gnidits in med aska. 
Under tidiga medeltiden var askceremonin 
en inledning till den offentliga kyrkoboten, 
efter vilken botgörarna alltså på skärtorsda-
gen återupptogs i kyrkan.

LÅNGFREDAGEN VAR i gamla tider verkli-
gen lång. Inte för att solen var uppe längre 
än någon annan dag, men för att dagen lätt 
kunde kännas lång eftersom den var dyster 
och allvarstyngd. Långfredagen var den dag 
då Jesus pinades på korset, och det ansågs 
viktigt att inte störa friden en sådan dag. 
Man bar ofta svart och ägnade dagen åt bön 
och andakt. Det var inte lämpligt att besöka 
någon, och man kunde till exempel äta salt 
sill utan att dricka något för att minnas Jesu 
lidande. Man kunde också gå med stenar i 
skorna för att få en påminnelse om Golga-
tavandringen. Det förekom även att man 
piskade varandra med påskris för att pinas. 
Detta ris kallades då för Långfredagsskräcka. 
I början av det förra seklet var det vanligt på 
vissa håll att hissa flaggan på halv stång. Kort 
sagt, långfredagen var och är fortfarande en 
av kyrkoårets allvarligaste och högtidligaste 
dagar. Ända in i vår tid var för övrigt långfre-
dagen en mycket lång dag, så tillvida att inga 

nöjen tilläts den dagen. Nöjes-
lokalerna höll stängt och bio-
graferna kunde på sin höjd visa 
någon film om Jesu liv och död.

När den dystra långfredagen 
gått kommer den desto festligare 
påskaftonen. Om barnen då varit 
snälla, och haft tur, så har påskharen 
under natten varit och lagt påskägg i 
rummet. Denna biologiska sensation, att 
harar lägger ägg, lär inträffa endast en enda 
natt om året! Påskharen är främst en tysk tra-
dition, men även i Sverige kan barnen njuta 
av dess gåvor. Annars är ju påskaftonen dagen 
som bryter fastan, nu får man återigen äta 
kött. Det firar man som regel med att proppa 
i sig enorma mängder hönsägg! Seden att äta 
påskägg är mycket gammal och den kan ha sin 
grund dels i att det under fastan var förbjudet 
att äta ägg, dels i att hönorna vid påsktiden 
började värpa ordentligt och att det därför 
passade att ta tillvara äggen på påskbordet.

DAGEN EFTER, på påskdagen, inträdde till 
slut självaste påsken och det firades som en 
stor högtid, och hälsades med mycket glädje. 
Psalmer sjöngs och musik hördes från alla 
håll. Man ringde i klockor, och på berg och 
kullar lyste eldar och bloss. Man klädde sig i 
högtidskläder och skyndade till kyrkan, som 
ända från tidigt på morgonen var upplyst av 
en oräknelig mängd ljus. Altaret var, i likhet 
med en mängd andra delar av kyrkan, prytt 
med blomster. Prästerna och deras uppvakt-
ning gick i procession till kyrkan. Först kom 
en präst med ett rejält vaxljus, kallat det stora 
påskljuset. Även de som följde i hans spår 

bar ljus. De skulle på detta 
vis beteckna, att liksom Kristus 

föregick dem med gott exempel, skulle också 
de, med sina brinnande ljus, vandra i hans 
fotspår.

Annandag påsk är den dag då vi som regel 
slutar fira påsk. I kyrkan fortsätter dock gläd-
jen i ytterligare fyrtio dagar, fram till Kristi 
himmelsfärdsdag, då Jesus till slut lämnar 
jorden för att förenas med sin fader i himlen.

I VÅR KRISTNA KYRKA högtidlighålls påsken 
till minne av Jesu lidande, död och upp-
ståndelse. Men påsken är ursprungligen en 
judisk högtid till minne av israeliternas uttåg 
ur Egypten. I 40 år leder Gud Israels folk i 
öknen. Enligt 2 Mos 13:21 gick en eldpelare 
om natten och en molnpelare om dagen före 
israeliterna under ökenvandringen. Så kunde 
de vandra både dag och natt. När israeliterna 
vilade dröjde sig eldpelaren över tabernak-
let, den flyttbara helgedomen. Gud försöker 
genom hela ökenvandringen få en hållbar 
och kärleksfull relation med var och en av 
människorna i den stora folkskaran. Framför 
allt ville han visa hur de skulle vandra  
– i gemenskap, i renhet och i kärlek med den 
levande Guden.

TEXT: LOTTIE RASMUSSON
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Krucifixet i Överluleå kyrka  
inskaffades 1932. Det är skuret 
av Tore Strindberg och har haft 
sin nuvarande placering i koret 
sedan renoveringen 1951.

Sommaren 2016 gick 
Lottie Rasmusson  
hastigt bort. Detta 
blev därmed den sista 
artikeln hon skrev  
för Kyrkfönstret.  

Vila i frid, kära Lottie.

FOTO: JOAKIM NORDLUND
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PSALMEN
”Och allt aaa aaa aaa aaaaaa

i dagar vintergrå
skall löst av himmelsljuset
mot blom och mognad gå.
Vi glädes åt varandra
åt sol och sommartid,
att på Guds jord få vandra
och äga himlens frid. ”

Sänd in lösningen till: FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN, Strandplan 25, 96134 BODEN senast 26 april. De tre först öppnade rätta lösningarna vinner 
presentcheckar till kyrkluncher. Vinnarna får besked per post – förutom att namnen publiceras i Kyrkfönstret, vilket väl är en ära i sig – eller hur?

Namn................................................................................................................................................................................................................................................................

Adress................................................................................................................Postadress..........................................................................................................................
Vi gratulerar vinnarna i det senaste korsordet: Nora Norlén på Herkulesgatan, Christer Hansén på Sturegatan och Eila Fredriksson på Nipvägen.
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LENNART ÅSTRÖM är en frisk fläkt där han 
går fram, ett energiknippe som också är 
inkännande och lyhörd. I snart 37 år har han 
arbetat som präst, i Edefors församling har 
det blivit 20 år. Andra platser har varit  
i Umeå, Svenska sjömanskyrkan i Rotterdam, 
försvarsmakten och Gammelstad. Under 
sina år i kyrkans tjänst har han mött många 
människor och situationer.

— Det är ett fantastiskt uppdrag jag har. Jag 
får en inblick i människors själsliga finrum. 
Dopet med föräldrarnas enorma glädje över 
det nya lilla livet, vigsel och samtal om  
drömmar och önskningar. Vilket förtroende!

Hans arbete handlar mycket om att följa 
församlingsborna i livets alla skeden, även 

fram till döden och de anhörigas sorg. 
–   En naturlig död av ålderdom och sjuk-

dom kan vara en befrielse från lidande, smär-
ta, rädsla och ängslan, menar han. Men även 
då kan tomrummet efter vad den personen 
stod för vara stort. Mamman som hade hela 
bilden och förstod dig, livskamraten som du 
delade glädje och oro med, eller vännen som 
bar många gemensamma minnen. Det kan 
uppstå rivalitet mellan syskon och ens allra 
sämsta sidor kan komma fram. Sorgen kan 
se oerhört olika ut för olika personer. Du kan 
gråta hysteriskt, inte släppa en tår, försvinna 
in i praktiska göromål eller vara i en egen 
bubbla.  Inget är rätt eller fel. Många är rädda 
för sorgen för då tappar man lite kontrollen.

När en familj, och ibland en hel bygd, 
drabbas av en svår olycka, eller när unga 
människor hastigt rycks bort, och prästen 

känner alla inblandade personligen, då 
ställs även den mest luttrade präst 

inför prövningar. 
–   När det känns som att hela 

havet stormar... Ja, då måste 
jag bara skärpa mig. Då finns 
det inte tid att backa ur. Min 
uppgift då är att stå för en 

närvaro av stabilitet, trygghet, styrka och om 
möjligt också någon form av vikarierande 
hopp. Jag hoppas istället för dig när det är 
som värst, förklarar Lennart Åström.

Vid plötsliga händelser där många i bygden 
är berörda tvekar han inte heller att öppna 
kyrkan med minnesgudstjänst och en kon-
doleansbok med möjlighet att skriva en häls-
ning till de närmast sörjande. 

–   Då kan man vara deltagande utan att bli 
så privat eller personlig. Till kyrkan känner 
nog många att de kan gå, ingen tröskel är för 
hög, för att tillsammans dela sorg och saknad. 
Jag försöker omfamna hela det samman-
hanget med allt det goda och ljusa som finns 
runt det tragiska, menar Lennart Åström.

TEXT & FOTO: ANNA BERGSTRÖM 
NORDSKRIBENTEN@GMAIL.COM

I sorg och saknad, chock eller förtvivlan, kan kyrkan vara en tröst och hjälp. 
I del 1 av vår artikelserie om hur kyrkan kan möta och vägleda i sorgen, 
träffar vi kyrkoherde Lennart Åström i Edefors församling.

Ett vikarierande hopp
Det ringer på dörrklockan mitt i natten. Ringsignalen är början på ditt livs 
största förändring. Utanför står församlingens präst: ”Kan jag komma in? 
Vi måste prata”. Han kommer med ett dödsbud. Det är en tung och ensam 
uppgift, i synnerhet på en liten ort där den lokala prästen ofta är personligt 
bekant med de fl sta.

Sorg och saknad

När ett hastigt dödsfall sker på  
grund av olyckshändelser kan sjukhus eller  

polis kontakta prästen i den församling där den  
avlidnes anhöriga finns   Han eller hon har ansvaret  

att ge dödsbudet.  Är det en större händelse eller olycka 
kan kyrka eller församlingshem öppnas för krishantering 

och/eller minnesgudstjänst. Ibland i samarbete med 
kommunens kris- och beredskapsgrupp. Inför begrav-

ningen har prästen kontakt med de anhöriga,  
tar reda på fakta inför griftetal och förbereder  

detta. Prästen håller i jordfästningen och kan om så  
önskas även delta i minnesstunden i kyrkans  

församlingshem eller annan lokal efteråt. Prästen  
finns tillgänglig för sorgehuset efter  

begravningen om behov finn   
av fortsatt stöd.

FAKTA
Kyrkoherde Lennart Åström i Harads tvekar 
inte för att bana väg till församlingshem och 
kyrka som en neutral och trygg mötesplats.

En av kyrkans viktiga uppdrag är att 
erbjuda ett ljus och stöd när det är 
som mörkast i församlingsbornas liv.
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E
fter en lång resa nådde jag fram 
till mitt hem för tre veckor. Ett 
nytt land, ett nytt uppdrag, men 
ändå så lika. Sanden är röd, allt 
blir rött. På bara några timmar 

går mina beigea skor från att vara ljusa till att 
vara röda. Inte för att sanden har den färgen i 
Mali, utan för att röd sand har transporterats 
till vår kamp för att den är bättre att bygga på. 

Förbandet är detsamma som det jag var 
med i Afghanistan, men nästan alla är nya. 
Det finns dock några, som var med även för 
fyra år sedan. När jag kommer fram möts jag 
av en varm kram, och någon som trampar av 
sitt röda damm på mina ljusa skor med moti-
veringen att jag har för rena skor. Igenkän-
ningens glädje fyller mig med trygghet och 
motivation, det här blir nog bra. 

NÄR MAN åker ner för att vara någons vikarie, 
så gäller det att förstå gällande rutiner och 
upprätthålla den verksamhet, som den man 
vikarierar för har bestämt. Nu är den här  
personen väldigt klok, och varje morgon 
börjar därför med morgonbön – även kallad 
förbindelseprovet av soldaterna som oftast 
förbereder sig att åka ut på dagens första 
uppdrag just då. Att varje morgon få följa  
ordningen för morgonbön i fältandakts- 
boken är ett bra sätt att starta dagen, att väcka 

sinne och kropp, att stanna upp i tacksamhet 
över att vi alla får vakna upp till en ny dag. En 
annan verklighet, utanför barriärer och vakt-
torn, är hela tiden närvarande. Den bräckliga 
fredsprocess, som ändå finns i landet, existe-
rar ständigt i våra böner. 

I morse kröp verkligheten riktigt nära, 
då jag tänkte på de soldater ur den maliska 
armén som igår kväll körde på en vägbomb. 
Våra soldater åkte ut för att försöka hjälpa 
till, det var inte mycket kvar av den bilen. 

HÄR FINNS det en gemenskap som går bort-
om nationalitet och gränser.  Under FN-flagg 
jobbar olika nationer, sida vid sida. Om man 
är öppen för det, går det att lära sig massor. 
Jag, som älskar musik, gillar att vara på andra 

nationers gudstjänster. Det är samma tro, 
men den tar sig olika uttryck. Det är verkli-
gen en upplevelse – dans, sång och fullt ös.  
I veckan lånade jag kören från de nigerianska 
poliserna. Jag lärde dem några sånger och 
tvärtom. Förhoppningsvis kan de komma och 
vara basen i församlingssången på söndag, 
nice! 

SNART ÄR det mat och sedan ett tränings-
pass. Det är rena hälsokuren att vara här.  
Förutom att vara hurtbulle, är prästens upp-
gift i ett insatsområde att vara synlig, bygga 
relationer och finnas till hands vid kris och  
i vardag. Dela glädje, bus och frustration, 
samt hålla koll på kistor och kylcontainrar. 
Stötta och dela tro med de troende, och att 
fira gudstjänster. Vi ska kunna hitta orden. 
Kunna prata och resonera om det svåra i livet 
och på missionen, om det värsta skulle hända. 
Att inte alla av oss når svensk mark levande. 

Jag älskar ändå, trots dessa utmaningar, 
det här livet. Men jag räknar också dagarna 
till jag får krama om mina älskade pojkar och 
min stora kärlek, som väntar där hemma. 
Må Herren vara med er alla, och leda er i sin 
sanning.  

TEXT: LUISA LANDEWALL, 0921-775 63
LUISA.LANDEWALL@SVENSKAKYRKAN.SE

 Hälsningar 
     från fjä ran

”Här finns det en 
gemenskap som går 
bortom nationalitet  
och gränser.  Under 
FN-fla g jobbar olika 
nationer, sida vid sida.”

Under våren vikarierar Luisa 
Landewall som fältpastor i det 
svenska förbandet som ingår  
i FN-styrkorna i Mali.

Rätt svar på bildgåtan på sidan 3 är psalm 154: Dina händer är fulla av blommor.
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