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Temat för det här numret är Ceremonier & traditioner. Det är ett ämne som länge 
var omdebatterat inom Humanisterna och humaniströrelsen internationellt. Det 
finns ibland något tvingande i traditioner. ”Grupptryck från döda människor”, 
som en populär internetmem uttrycker det. Så har vi alltid gjort! Vad är det för sorts 
argument egentligen?

Särskilt som många traditioner koloniserades av kyrkan under enväldets dagar. 
Jul? Nej, nej, det är Jesus födelsedag. Lucia? Det handlar egentligen om ett (obskyrt) 
italienskt helgon. Midsommar? Johannes Döparens dag, det vet väl alla. För att inte 
tala om livets alla högtider, som barnvälkomnande (dop!), vigsel (inför Gud och 
församlingen!) och begravningar – som kyrkan fortfarande administrerar i Sverige!

Det är lätt att vämjas inför allt detta. Så debattens vågor har gått höga. Vi vill ju 
inte vara ytterligare en religion, betyder inte det att vi måste kasta bort allt religiöst 
– inklusive ceremonier och traditioner? Den diskussionen har dock lagt sig nu, av 
främst två anledningar.

Den första anledningen är historisk. Bland de första tecknen på mänsklig 
intelligens i fossillagret är spår av urgamla begravningsritualer. Det är okänt om 
dessa hade med religiösa uppfattningar att göra, men det är lätt att tänka sig hur 
de första människorna upplevde att något lämnade kroppen vid dödsögonblicket. 
I ena sekunden är en person levande, andas och pratar. I nästa är personen död – 
andan/anden har lämnat. Det är en helt naturlig önskan att säga ett sista farväl, att 
fira minnet av den döde, kanske skicka med några minnen i graven eller på bålet.

På samma sätt har människor överallt och alltid firat ankomsten av ett nytt barn, 
vuxenblivande, parbildning, årsdagar, årstidernas växlingar och minnesdagar. 
Varför ska kyrkan tillåtas ha monopol på detta? Fan heller – ceremonier och 
traditioner tillhör alla! Det är det tvingande i dem som är problemet, att de ”måste” 
firas av alla och enligt någon specifik formel. Nej tack. Vi kan själva.

Humanisterna finns där som stöd. Att själv skapa ceremoniellt innehåll när en 
närstående har avlidit är ett närmast övermänskligt krav. Lite lättare är det förstås 
med barnvälkomnande och giftermål. Men Humanisternas officianter utbildas och 
har praktik för att kunna ledsaga och guida genom processen, utan att föreskriva. 
En av de roller Humanisterna vill fylla är just att vara stöd, i sorg såväl som glädje. 
Om inte vi gör det står religiösa i kö för att fylla tomrummet.

Vilket för oss till den andra anledningen att diskussionen kring ceremonier & 
traditioner har lagt sig – den pragmatiska. Det är helt enkelt i de sammanhangen vi 
träffar människor i behov av en livsåskådningsorganisation. Vi har en funktion att 
fylla där, en funktion som är önskad och efterfrågad. Att säga nej av missriktade 
principiella skäl vore att skjuta sig själv i foten.

Både nationellt och internationellt har humaniströrelsen kommit fram till att vi ska 
behålla ceremonier & traditioner som en av våra centrala uppgifter. Där möter vi 
medmänniskor och kan stötta dem i glädje och sorg. I det här numret gör vi några 
nedslag i den delen av vår verksamhet.
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Sedan mitten av september 2022 har massiva folkliga protester mot kvinnoförtryck och för frihet pågått i Iran. Dessa 
inleddes efter att den 22-åriga Mahsa Amini dödats av polisen. Hon arresterades för att hon inte bar den i Iran obligatoriska 
slöjan på rätt sätt. Nu har protesterna pågått i två månader och under dessa har mer än 300 demonstranter dödats. Många 
kvinnor och barn. Över 15 000 personer ska ha arresterats.
Omvärlden måste göra allt för att stötta människorna 
i Iran och fördöma den islamistiska regimens brutala 
handlingar.

Kvinnoförtrycket i Iran, som tydligast manifesteras 
genom slöjtvånget, är ett grovt människorättsbrott, 
men vi i Sverige är inte okunniga om detta. En person 
som under många år berättat om det iranska förtrycket 
är dokumentärfilmaren Nahid Persson. Detta har 
hon bland annat gjort via filmerna Prostitution bakom 
slöjan (2004), Fyra fruar och en man (2007) och Be My 
Voice (2021). Filmerna skildrar livsöden i ett land där 
kvinnans liv är underordnat mannens. De upplyser, 
avslöjar, berör, och har kraft att förändra.

”Med tanke på de pågående demonstrationerna i Iran 
är det i år extra högtidligt att kunna uppmärksamma 
Nahid Persson genom att tilldela henne 
Hedeniuspriset. Hennes dokumentärer har såsom 
inga andra gett oss en inblick i förtryckets vardag 
och gett ansikten på de som drabbas. Kvinnor i Iran 
måste få sin frihet och sina mänskliga rättigheter 
respekterade nu”, säger Humanisternas ordförande 
David Rönnegard.

Humanisternas motivering

Kvinna, Liv, Frihet. Orden ekar inte bara över hela Iran, utan 
ända till Sverige. De folkliga massprotesterna mot ett religiöst 
styre i Iran är i vår samtid en hoppingivande påminnelse om 
att människors strävan efter mänskliga rättigheter och frihet 
aldrig dör. Nahid Persson har under många år producerat 
dokumentärfilmer om kvinnors utsatthet i Iran, om kvinnor 
som lever i prostitution, om månggifte, och om kvinnors kamp 
mot slöjtvånget. Filmerna ger ansikten på människor och 
skildrar livsöden i ett land där kvinnans liv är underordnat 
mannens. De upplyser, avslöjar, berör, och har kraft att 
förändra. För sitt modiga filmskapande och berättande om 
kvinnors förtryck i Iran tilldelas Nahid Persson 2022 års 
Hedeniuspris.

HEDENIUSPRISET 2022
Årets Hedeniuspris tilldelades dokumentärfilmaren

Nahid Persson
för ett modigt filmskapande som berättar om förtrycket av kvinnor i Iran
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Staffan Bergström fråntagen sin 
läkarlegitimation
Staffan Bergström, läkare och 
styrelsemedlem i Humanisterna 
Gotland, har fråntagits sin 
läkarlegitimation. Detta beslutades av 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 
sedan Staffan bistått en ALS-sjuk man 
att avsluta sitt liv för två år sedan.

Sommaren 2020 hjälpte Staffan 
Bergström den svårt ALS-sjuke Per 
Maritz att ända sitt liv genom att 
iordningställa en dryck med en dödlig 
dos sömnmedel som mannen sedan 
själv intog. Mannen skulle ha avslutat 
sitt liv i Schweiz, inom organisationen 
Dignitas, men resan stoppades av 
pandemin. Staffan visade barmhärtighet 
som möjliggjorde att mannen kunde dö 
i sitt hem, tillsammans med sin familj.

Staffan Bergström var helt öppen med 
sitt handlande. Både han och Maritz 
intervjuades av DN och det skrevs ett 
intyg om samtycke dem emellan. Staffan 
anmälde också sig själv till Polisen, för 
att säkerställa att inget olagligt skett. 
Denna anmälan ledde ej till åtal.

Ändå har nu Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd beslutat att frånta 
Staffan hans läkarlegitimation, 
eftersom hans handlande ”strider mot 
hälso- och sjukvårdslagens syfte och 
är i högsta grad förtroendeskadligt för 
en legitimerad yrkesutövare.” Staffan 
planerar nu att överklaga beslutet.

Vi stöttar Staffan i hans process och hans 
arbete för människors självbestämmande. 
Detta beslut borde vara en blåslampa för 
den nya regeringen att skyndsamt tillsätta en 
utredning om dödshjälp. Människors lidande 
är inget politiker ska kunna blunda för, 
säger David Rönnegard, ordförande 
Humanisterna.

Humainsts International: First 
Humanist Child Naming in Nigeria
The Humanist Association of  Nigeria 
has recorded its first child naming 
ceremony since it was founded in 1996. 
The ceremony took place in the living 
room of  Benue state humanist, Ingye 
Dooyum Dominic on September 17 
2022 in Makurdi, Benue state.

There is a growing demand for non-
religious ceremonies in Nigeria. These 
demands are mainly at the theoretical 
levels due to opposition and hostility 
from religious family members. Many 
humanists have expressed the desire 
to have their weddings, child naming, 
and funerals in ways that are free from 
superstitions. The humanist association 
will work to fulfill this need and 
aspiration of  humanists.

Blågula bilen
Sedan Rysslands invasion av Ukraina 
har Humanisternas förre styrelsele- 
damot Take Anstoot outtröttligen kört 
utrustning till Ukraina. Du kan också 
hjälpa till. Blågula bilen köper gamla 
lastbilar, renoverar dem till bra skick, 
fyller dem med skänkt utrustning 
och förnödenheter, kör ner allt till 
samarbetsorganisationer i Ukraina 
och donerar hela rasket till Ukrainas 
försvar. Allt som doneras är sådant som 
efterfrågas.

Swish: 123 607 66 65
BG: 5899-3932
Paypal: paypal.me/blagulabilen

N Y H E T E R



N R  4    H U M A N I S T E N    2 0 2 2

7

Det är många år sedan nu. Jag var på 
en konferens i Honolulu och under en 
morgonpromenad på Waikiki Beach fick 
jag uppleva en fantastisk soluppgång. 
Ensam. Det var bland det vackraste 
jag har sett och det fick mig att må 
bedrövligt. Hur kom det sig? Hur kunde 
avsaknaden av sällskap förvandla denna 
strålande syn till någonting som gjorde 
mig nedstämd?

På våra resor genom livet lär vi oss 
förhoppningsvis alltmer om oss själva 
och vilka vi är. Insikter kommer ofta 
plötsligt, alltmedan vi njuter och kämpar 
oss igenom höjdpunkter och motgångar. 
Vissa händelser tvingar oss att ifrågasätta 
och svara för vilka vi är. Förståelsen 
utvecklas inte i ett vakuum. Vi lär känna 
oss själva till stor del genom att jämföra 
oss med andra: hur vi är lika, hur vi 
skiljer oss åt. Min sorgliga soluppgång 
fick mig att förstå mitt djupa behov av att 
dela den sortens upplevelser – men det 
har nyligen gått upp för mig att vi inte 
alla delar detta behov. Vissa människor 
tycks helt till freds med att vara för sig 
själva, medan andra behöver sällskap 
för att förhöja en upplevelse, eller alls 
uppskatta den. Handlar detta enbart om 
skillnader i karaktärsdrag, eller är det ena 
sinnelaget bättre än det andra? Vid första 
anblicken verkar en oförmåga att vara till 
freds med sina egna upplevelser som ett 
existentiellt handikapp.

Ny forskning inom psykologin visar på 
att erfarenheter man delar med andra 
har en tendens att förstärkas – både 
positivt och negativt. Smaken av en bit 
choklad, vare sig den är bitter eller söt, 
intensifieras när den delas med någon 
annan. Men forskningen på området har 
varit begränsad och tar inte i beaktande 
olika sorters erfarenheter samt 
individuella variationer i upplevelsens 
förstärkning. Kan sådana variationer vara 
så pass kraftiga att man kan se dem som 
patologiska? Är det något fel på mig?

Att människan i grund och botten är ett 
socialt djur har knappast undgått någon. 
Med våra antropologiska glasögon på 
kan vi observera hur vi människor kan 
sitta timme efter timme framför tv:n, 
helt förhäxade av att se andra människor 
interagera. Detta fenomen stammar från 
vår längtan efter samspel och tillhörighet. 
Det är ju ingen tillfällighet att utfrysning 
ur sociala sammanhang har liknats vid 
en dödsdom. Men det är egentligen inte 
längtan efter inkludering som jag syftar 
på här, utan snarare upplevelser så som 
de uppfattas i sällskap jämfört med 
hur de uppfattas i ensamhet. Är mina 
erfarenheter inte goda nog i sig?

Jag har tidigare skrivit (”En ateist inför 
döden”, ”Festen fortsätter utan mig”) 
att livets mening, som jag ser det, ligger 
i de upplevelser vi delar med andra. Våra 
nära och kära är inte bara dem vi riktar 
vår tillgivenhet mot, utan också våra 
medvandrare i livet. Ett helt liv är, i alla 
fall delvis, någonting man lever genom 
andra. Jag har vidhållit att detta är vad 
vi har kvar om vi förkastar idén om en 
högre makt som ger våra liv mening. 
Men kanske överbetonar jag min egen 
inställning om det finns stora variationer i 
hur vi människor värderar gemensamma 
upplevelser.

Ett brett spektrum av erfarenheter faller 
inom ramen för det som människor 
upplever ger livet mening. En rask 
promenad genom en förtrollad skog, en 
väns leende, stolthet på examensdagen. 
Naturligtvis måste inte alla erfarenheter 
delas – även om det i många fall ligger i 
sakens natur. Oavsett vilka erfarenheter vi 
värderar så intensifieras upplevelsen om 
den delas, om än med varierande styrka. 
Alltså bör en delad upplevelse göra den 
mer betydande, mer meningsfull.

Ändå handlar detta att dela upplevelser 
med andra inte bara om ett slags 
förstärkning. Många av våra mest 
värdefulla ögonblick är speciella 

just därför att de är gemensamma 
erfarenheter. När du förlovar dig, när du 
renoverar en gammal båt med din son, 
när du larvar dig med din bästa kompis – 
allt detta får sin innebörd i gemenskapen. 
Det visar på att en erfarenhets betydelse 
är beroende av vem man delar den med: 
att renovera en båt med en kollega 
är bara ett jobb, att larva sig med en 
främling är bara pinsamt. Vem vi delar 
en upplevelse med kan vara avgörande 
för dess innebörd.

Vad är det då som är så bra med att 
dela våra upplevelser med andra? 
Förutom det att många av de viktigaste 
milstolparna i våra liv delas med 
andra, och att gemenskapen förhöjer 
upplevelsen, så kan de även fortsätta att 
delas över tid. Det upplevda återupplevs 
när vi tillsammans ser tillbaka och 
gemensamt berättar anekdoter. En 
sådan som jag, som har ett minne som 
ett såll, behöver hjälp av sina vänner för 
att minnas. När vi delar en upplevelse 
och ser tillbaka på den bekräftar vi för 
varandra att den faktiskt hände. Om 
jag upplevt någonting, och ingen annan 
var där och såg det – har det då hänt? 
Upplevelsens karaktär, dess sötma eller 
bitterhet, bekräftas och förstärks av den 
andres perspektiv.

Om våra liv har mening så bor den hos 
oss själva, men inte som isolerade öar av 
självbelåtenhet.

Därmed blir upplevelsen större än bara 
en händelse i stunden. Bitter choklad 
må kanske bli bittrare när den delas, 
att åka fast tillsammans med en vän må 
vara besvärligt för stunden – men det 
bestående minnet blir ändå någonting 
gott. Som sådan behöver en gemensam 
erfarenhet inte bara vara ett begränsat 
ögonblick i tiden, utan kan också ses i 
en vidare bemärkelse. I gemenskap med 
de få utvalda (eller den utvalda) som 
följer oss genom livet finns känslan av 
att någon annan än du ensam är vittne 

Ordföranden har ordet:

Om vikten av gemensamma upplevelser
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Anna Kuzminykh är en filmskapare 
och människorättsaktivist som tvingats 
fly Ryssland. Detta då hon kritiserat 
Putinregimen såsom medlem i Pussy 
Riot. Hon talade om den hemska 
situationen för hennes vänner, och 
andra som protesterar, som är kvar 
i Ryssland. Deras situation försvåras 
ytterligare när nu Europa stänger 
gränserna även för de som flyr Putins 
våld. Talet var allvarligt, ytterst gripande 
och fick stående ovationer.

Den andra talaren var författaren David 
Lagercrantz. David fångade publiken 
med en mästerligt framförd text om 
vikten att stå upp för demokratin och 
att vi aldrig ska acceptera att politiker 
hotas. ”Låt oss hoppas att vi kan minska 
polariseringen, hatet, och våldet”, sa 
han.

Ceremoni fick sin högtidliga inramning 
i Konstakademiens vackra lokaler och 
genom stämningsfull musik av pianisten 
Anders Widmark. Musik tillför något 
extra i alla ceremoniella sammanhang 
och vid detta tillfälle gav det publiken 
andrum för personlig reflektion över 
tunga ord. 

till din existens. Genom att dela våra 
erfarenheter finns där någon utanför 
oss själva som är medveten om resans 
helhet.

I kraft av just tidsdimensionen av våra 
minnen är också våra gemensamma 
erfarenheter det enda som egentligen 
kan göra oss odödliga. Eftersom en 
gemensam erfarenhet inte tillhör oss 
ensamma, kan den leva vidare när vi är 
borta. Genom att leva vidare i minnet 
hos dem vi lämnar kanske vi inte får ett 
nytt liv, men i alla fall ett slags förlängning 
av det vi hade.

Så är det något fel på mig? Eller på dig, 
för den delen? Att vara beroende av 

Vidare till ceremonin i riksdagshuset

Vid Humanisternas ceremoni deltog 
ungefär 30 riksdagsledamöter och 
70 andra gäster. Dessa gick sedan 
vidare till den officiella ceremonin i 
Riksdagshuset. Där slöt även alla de 
andra gästerna upp, inklusive de som 
deltagit vid gudstjänsten. 

Alla som på TV sett ceremonin 
vid riksmötets öppnande vet att 
riksdagsledamöterna och de cirka 1100 
gästerna paraderar in ackompanjerade 
av musik. Inne i plenisalen öppnar 
sedan formellt statschefen, kung 
Carl Gustaf, riksdagens nya arbetsår. 
Nationalsången och Kungssången 
sjungs av nästan alla närvarande. 
Vanligtvis läser också statsministern 
upp regeringsförklaringen, vilket kan 
vara närmst långtråkigt, men inte i år, 
då det ännu inte fanns en regering på 
plats.

Efter ceremonin minglar regerings-
ledamöter, gäster och media. Det är 
trångt och högljutt. Feststämning innan 
det ansvarsfyllda riksdagsarbetet tar vid.

En ceremoni för demokratin

andra för att förstärka vår upplevelse 
av livet gör oss onekligen sårbara. Våra 
upplevelser och våra sinnesstämningar 
är inte helt våra egna. Vi är beroende av 
gemenskapen.

Det finns sätt att mildra denna sårbarhet. 
Meditation, till exempel, kan tillåta oss att 
finna tillfredsställelse hos oss själva, för 
oss själva. Att finna lugn i ensamheten 
kan skydda oss från vår utsatthet 
gentemot livets oförutsedda händelser. 
Men tröst i ensamheten kan inte ensamt 
utgöra grunden till ett meningsfullt liv.

Om våra liv har mening så bor den hos 
oss själva, men inte som isolerade öar av 
självbelåtenhet. Våra mest minnesvärda 

ögonblick, både de fantastiska och de 
fruktansvärda, ärupplevelser vi delar 
med andra. Behovet av att uppleva i 
gemenskap gör oss sårbara, men det kan 
också vara meningen med livet.

David Rönnegard
Ordförande Humanisterna

Den sekulära högtidsstunden

I år var det tionde gången Huma-nisterna 
stod som värd för en sekulär högtidsstund i 
samband med riksmötets öppnande. Detta 
firande av demokratin, i år den 27 september, 
sker samma dag som riksdagen inleder ett nytt 
arbetsår.

Den sekulära högtidsstunden ska 
som ceremoni var högtidlig, men inte 
högtravande. Seriös, men inte svårmodig. 
Glädjefylld, men inte glammig. 
Humanisterna vill erbjuda ett sekulärt 
alternativ för de riksdagsledamöter och 
gäster som vill uppleva något annat 
än den traditionsenliga gudstjänsten. 
Vid högtidsstunden uppmärksammas 
värdet av demokrati, en sekulär stat och 
mänskliga rättigheter.

Årets högtid präglades delvis av 
att 2022 är det sista året av tre när 
riksdagen har uppmärksammat att 
demokratin i Sverige firar 100 år. Men än 
betydelsefullt för ceremonins innehåll 
var skuggan av Rysslands orättfärdiga 
och människovidriga krig i Ukraina. I 
år talade därför Anna Kuzminykh och 
David Lagercrantz.
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att det sekulära alternativet skulle 
likabehandlas med gudstjänsten. 
Detta ledde först till att det blev 
tydligt att gudstjänsten inte var en del 
av riksdagens arrangemang och från 
2016 likabehandlades den sekulära 
högtidsstunden. Sedan dess har 
riksdagsledamöter och riksdagens 
gäster fått inbjudan till båda alternativen 
och de får personligen välja om de vill 
delta vid något av dem.

TEMA 

Ceremonier 

& traditioner

Nåja, vad är väl en ceremoni i 
riksdagshuset? Den kan vara dötrist och 
långtråkig och ett alldeles, ett alldeles 
underbart firande av demokratin.

Bakgrunden till den sekulära 
högtidsstunden

Det är en mer än tvåhundraårig 
tradition att det sker en gudstjänst i 
samband med riksmötets öppnande. 
Tidigare skedde, det som då kallades 
Det högtidliga öppnandet i rikssalen, på 
det kungliga slottet. Innan öppnandet 
deltog ledamöterna i en gudstjänst i 
Slottskyrkan. När öppnandet 1975 
flyttade till riksdagshuset, flyttade 
gudstjänsten först till Klara kyrkan, 
sedan till Storkyrkan.

Det är självfallet problematiskt att 
det sker en gudstjänst i samband med 
uppstarten av det nya riksdagsåret. 
Riksdagsledamöterna representerar sina 
väljare och står till svaras inför folket, 
men genom att delta vid gudstjänsten 
signalerar de också att de står till svars 
inför Gud och har inte brutit med en 
tradition från en tid då det ansågs rätt 
att Sverige styrdes av en monark vars 
makt utgick från Gud.

Humanisterna har tidigare protesterat 
mot att gudstjänsten ingick i ceremonin 
vid riksmötets öppnande, men från och 
med 2012 började vi arbeta på ett nytt 
sätt. Detta genom att tillhandahålla ett 
alternativ till gudstjänsten, en sekulär 
högtidsstund.

De första fyra åren genomfördes 
högtids-stunden i blygsam skala. 
Riksdagens ledamöter bjöds in till en 
ceremoni i Bellmanrummet på Den 
Gyldene Freden. Det var mindre än tio 
ledamöter som deltog dessa år.

Samtidigt fördes dialog med 
riksdagsförvaltningen. Vi begärde 

Då flyttades Humanisternas arrange-
mang till Konstakademien och fick 
den utformning och omfattning 
den har idag. Detta visar att krav på 
likabehandling av livsåskådningar kan 
var en framgångsrik väg och att sekulära 
alternativ kan var minst lika högtidliga 
som religiösa ceremonier.

Ulf  Gustafsson, förbundssekreterare
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Författaren David Lagercrantz talade 
den 27 september 2022 vid den sekulära 
högtidsstunden i samband med riksmötets 
öppnande. Humanisterna stod som arrangör 
och välkommande riksdagsledamöter och 
riksdagens gäster till Konstakademien.

______________

En partiledare, med en ovanlig resning, 
berättade för några veckor sedan att 
hon skulle avgå. Hon var besviken på 
valresultatet. Men hon sa också efter att 
ha överlevt ett planerat attentat och år 
av hatfull retorik:

”Det var en lättnad att jag inte kom till 
skada.”

En lättnad att jag inte kom till skada.

Orden stannade i mig. Inte bara för att 
jag aldrig hört något liknande från en 
svensk politiker. Jag tänkte på den där 
lättnaden. Vi känner ju den alla i viss 
mån, eller hur? Vi kan ha varit nära att 
bliv påkörda, eller falla utför ett stup, 
en balkong. Men vi kom undan. Vi 
klarade det, och även om hjärtat rusar 
och rädslan sitter kvar, genomborras vi 
av lättnad. Kanske ser vi livet med lite 
skarpare, klarare färgare. Kanske firar 
vi stillsamt på kvällen. Det gick bra. Vi 
lever.

Jag tänker att det finns många 
variationer av en sådan lättnad.

En särskilt kraftig sort sticker till i 
människor i Ukraina som överlever en 
rysk attack.

En annan variant fyller kvinnor i Iran 
som bränner sina slöjor och klipper sitt 
hår utan att gripas av moralpolisen.

Det finns en annan lättnad för ryssar 
som kritiserar regimen och protesterar 
mot kriget och ändå inte hör någon 
knacka på deras dörr.

En annan lättnad genomborrar hbtq-
personer i Ungern eller Kenya när de 
vågar stå upp för vilka de är utan att bli 
trakasserad eller förföljda.

Det finns en lättnad en ung svart man i 
USA känner när han stoppas av polisen 
och ändå inte blir skjuten, trots att han 
gjort en hastig rörelse mot fickan.

Lättnaden var utan tvivel stor för 
kongressledamöterna i Washington 
när de förstod att de skulle överleva 
attacken mot demokratin den 6 januari 
2021.

Det finns en lättnad som många av 
er folkvalda – särskilt kvinnor och 
personer med annan hudfärg än vit – 
känner när ni inser att hoten på sociala 
medier och i mailboxen den här gången 
bara var ord, tomma skrämselviftningar.

Lättnaden att överleva, att inte skadas, 
är en omtumlande kraft, och den kan 
lätt förväxlas med glädje. Eller rättare 
sagt; det är en sorts glädje förstås, 
en känsla av nåd. För den som har 
kroniskt ont eller för den som plågats 
i ett fängelse för sina åsikters skull, är 
frånvaron av smärtan eller rädsla ofta 
den enda lycka som står till buds.

Det vackra är att den lättnaden kan lära 
oss mycket. Den kan få oss förstå hur 
illa det var medan vi fortfarande var 
skräckslagna. Lättnaden ger oss tillbaka 
livet lite grand.

Det sorgliga är att vi ändå kan vänja oss 
vid den.

Vår förmåga att anpassa oss är 
förunderlig – och farlig. Vi vänjer oss 
just nu vid att det är krig i Europa, 
och att populistiska, auktoritära krafter 
marscherar igen och vinner val.

Vi märker knappt hur det orimliga 
normaliseras. Demokratin i världen är 
på nedgång. Sjuttio procent av världens 
befolkning styrs i dag av diktaturer. 
Bara drygt tretton procent – tretton 
– av alla människorna på jorden lever 
i demokratier. Vi är tillbaka på samma 
nivåer som innan Kalla kriget tog slut, 
och ingenting har skett hastigt, eller 
plötsligt.

Det har smugit sig på medan vi vant oss – 
vid lögner, desinformationskampanjer, 
demoniseringar av minoriteter, vid en 
nedmontering av oberoende media, 
begränsningar av valfriheten och en 
ständigt ökad ström av hat och hot, 
som får till följd att en partiledare som 
avgår, känner lättnad att hon inte kom 
till skada.

En lättnad att hon inte kom till skada.

Samma partiledare – vars namn är 
Annie Lööf  och som jag gör en liten 
bugning för här – sa i en intervju för 
ett par år sedan att hon ofta tänkte på 
hur historien ska se på oss. Det viktiga 
är inte bara att bli populär och vinna 
väljare utan hur vi betraktas i ett längre 
perspektiv. Eftervärlden kommer att 
vilja veta: Vad gjorde vi? Var stod vi? 
Svek vi våra ideal för att följa riktningen 
vinden blåste i?

“En lättnad att vi inte 
kom till skada”

Den sekulära högtidsstunden
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För någonstans vet vi alla att det ser 
illa ut. Det blir aldrig 1939 igen, men 
vi känner ändå en skakning därifrån, en 
känsla av vilken lättnad det var att kriget 
aldrig kom till Sverige, och att fascismen 
och inte heller kommunismen på allvar 
fick fäste här.

Jag har aldrig varit religiös, jag har aldrig 
trott på Gud. Men jag har alltid älskat 
ceremonier, högtider, tidpunkter då vi 
tar vara på en känsla av andakt – att vi 
faktiskt lever och kan förundras över 
det. Här är vi. Och vi är tillsammans 
och vi alla något gott.

Jag kan inte säga precis att jag tror 
på bönen, men jag tycker om det 
hoppfulla, lite besvärjande i ritualen. 
Därför tänkte jag sluta just så. Med att 
hoppas.

Låt oss hoppas att vi är en nära 
vändpunkten nu när Putin tycks alltmer 
desperat och folk flyr landet, nu när 
Högsta domstolen i USA förfallit 
till religiöst extremism, och kvinnor 
protesterar, nu när regimen i Iran 
kanske vacklar och vi kan hoppas på en 
ny arabisk vår med bättre utgången än 
den förra.

Det är möjligtvis 1939 lite grand, men 
det behöver inte bli 1940

Låt oss hoppas att vi kan minska 
polariseringen, hatet, och våldet.

Låt oss kämpa för att håller våra 
huvuden högt när mörka krafter vill att 
vi ska huka.

Låt oss slåss för vår rätt att uttrycka 
oss fritt. Och för att priset för att ta en 

offentlig ståndpunkt och stå upp för 
något viktigt inte är att vi efteråt känner 
en lättnad att vi inte kom till skada.

En lättnad att vi inte kom till skada.

Vi är bättre så. Livet är vackert, livet är 
skört. Vi är bättre än så.

Tack.

David Lagercrantz

David Lagercrantz med sin agent Jessica Bab. Fotograf: Henrik Thomé
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Anna Kuzminykh is an artist and a human 
rights activist from Russia, and member of  
Pussy Riot. Her speech was held in Stockholm 
on September 27th, 2022, in a secular 
ceremony to celebrate the yearly opening of  the 
Swedish parliament.

______________

Good morning,

I would like to start by saying that I am 
greatly honored to be speaking to all of  
you today. It is also a great privilege for 
me, as a holder of  Russian passport, to 
even be here right now. In all honesty, 
I have this privilege, not because I have 
been in opposition to Putin for many 
years, have a criminal case for antiwar 
performances, and being on federal 
wanted list in Russia. Not because I 
had to go through tortures at the police 
departments and detention centers, not 
because my parents had to urgently 
escape from Russia after police raids, 
interrogations, and confiscations of  
all the devices and money. And not 
even because my younger sister has to 
always watch her back when going to 
work, knowing she is being followed. I 
am not the only one, a lot of  people 
in Russia go through similar things, and 
the numbers are much, much bigger 
than you can imagine. However, they 
are not from Pussy Riot. But I am. And 
their problem is the fact that they don’t 
have a loud name behind them.

That is the reason why they are sitting 
in jails and dying in detention centers, 
as Sasha Skolichenko did. They are 
being deprived of  citizenship, their 

mothers are being kidnapped to 
Chechnya by Kadyrov`s people, and so 
on. For instance, yesterday, my friends, 
who are Russian activists with no place 
to evacuate, had special forces break 
down their apartment door. One of  
them, Artem Kamardin, was beaten 
and raped, by forces putting a dumbbell 
up his anus. While he was tortured, 
his girlfriend and his best friend were 
tortured on the other side of  the wall, 
in the next room. Alexandra Popova 
was severely beaten and had her hair 
torn out. And the worst thing, is that 
situations like these happen to people 
in Russia every day, but no one knows 
their names because they are not Alexey 
Navalny. They will be tortured in jails 
just because Russian forces enjoy the 
process, especially, with someone who 
isn’t well-known or famous.

On the other hand, we got lucky, we are 
in a wonderful, democratic European 
country right now – Sweden. We are 
standing here, in a beautiful hall, with 
nothing threatening us. We are talking 
about liberal values, about freedom, 
about opposition to the War Putin 
started in Ukraine. However, for some 
reason, instead of  total embargo, some 
of  the European countries choose 
populistic and even xenophobic 
decisions, like stop visa issuing for 
all people in possession of  Russian 
passport. Visiting Europe is a privilege, 
that is extremely rare within people 
who are forced to evacuate from their 
country, having to make a decision, 
with only a few hours on their hands. 
When you are at gunpoint, you have 

no time to apply for a humanitarian 
visa and wait for a response. Especially, 
considering the fact that most Russian 
activists get rejected anyway. Because 
they don’t have a loud name behind 
them. Because they are not Pussy Riot.

I believe, every person here, in this hall, 
stands against separation of  people by 
the color of  their passport, or their 
skin. But nowadays, when countries like 
Estonia, Finland, Latvia make decisions 
to allow or not allow a person to enter 
their country solely based on whether 
they are Russian or not – we are silent.

These decisions not only go against 
the ideology being preached by the 
European society, but also, help 
Putin to continue this awful war. The 
more people become afraid, and the 
more activists and those, who have 
the courage to speak up against him 
in Russia, get imprisoned, the more 
confident he gets. European leaders, 
unintentionally, end up helping his 
regime grow and succeed.

This is possible because the world 
lets one dictator be in power for 20 
years without holding any legitimate 
elections. They shook hands with him, 
they bought oil and gas from him, sold 
him weapons, that are now used to beat 
people half  to death, while protesting 
on main streets of  the country. And 
those same protestors are now being 
pushed out of  social and professional 
circles.

The numbers of  those, who are like us, 
who are against war and want to build 

“Protect Russian activists”
Den sekulära högtidsstunden
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a new, free society, are much bigger 
than you can imagine. All these years, 
we have been fighting for our rights in 
a country, where not a single court is 
working properly or fairly. There are 
almost no justified sentences in Russia, 
taking up only a 0.3% of  the total 
amount of  sentences. We protested 
under the fear of  torture, and we are 
continuing to do it because we want to 
do everything in our power to stop the 
war. We need to be talked to, not being 
turned away from. Is it fair, that those, 
who had the misfortune to be born in a 
country with dictatorship, have the right 
to freedom, only if  their lives are taken 
away while fighting for it? Shouldn’t the 

right to live and to speak their mind, be 
obligated to be given from birth?

I am against “Passport of  a good 
Russian”, which is talked about by 
Russian citizens who have not been 
living in Russia for a long time, like 
Harry Kasparov, Eugene Chichvarkin, 
and others. I’m against it because it 
is just one more xenofobic idea that, 
for some reason, was even seriously 
discussed in Europe countries, and I 
don’t understand why.

If  we start to use nationalities in such 
context, we will go into rhetoric, from 
the very one we suffered in the first 
place.

There are people, their actions, and 
legal rights, within which they must 
be evaluated. War criminals and 
terrorists, who occupied Russia, 20% 
of  Georgia, Crimea, and then, gaining 
the entitlement, attacked Ukraine, need 
to be submitted and judged in the 
international court immediately.

Total embargo.

Russia will be free.

Glory to Ukraine!

Thank you.

Anna Kuzminykh
member of  Pussy Riot

Anna Kuzminykh och Anna Bergström. Fotograf: Henrik Thomé
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I förra veckan slutförde jag min 
utbildning till officiant genom 
Humanisterna. Finalen, eller examen 
om man så önskar, bestod av en 
stor mängd individuellt anpassade 
ceremonier, planerade och genomförda 
med personligt engagemang och 
noggranna förberedelser. 

Jag lärde mig massor av att genomföra 
”mina” ceremonier. Ordet ”mina” 
inom citattecken avser att betona att de 
är allt annat än mina. De finns för att 
hedra en avliden, välkomna en nyfödd 
eller manifestera ett pars djupa kärlek. 
Det är med den ingången vi kan göra 
vårt jobb bra.

När jag kommer hem till Skåne nås jag 
av ett dödsbud. Carita har gått bort, 
prästen som på nittiotalet begravde min 
förre svärfar på ett så fint och personligt 
sätt, att det var omöjligt för familjen att 
ha någon annan när barnens mamma 
var föremål för samma ceremoni 
femton år senare. 

Det fanns, tyvärr, en gemensam 
erfarenhet av avskedsritualer som 
varit så distanserade till den det borde 
handla om, att de sörjande gått därifrån 
upprörda. Carita hade flyttat från stan, 
men inget fick stå i vägen för att säkra 
en officiant vi tryggt kunde lämna över 
akten till.

Jag var sekulär redan då, men de det 
berörde var det inte. Det är i sig en 
parentes. 

Jag vill däremot peka på att behovet 
av bra officianter att anförtro sin 
borgliga/humanistiska begravning till 
är precis lika stort som hos anhöriga 

till de som vill begravas i en kyrklig 
kontext. Medan trossamfunden har 
etablerade organisationer för allt som 
hör därtill, så är det inte lika tydligt för 
den sekuläre vart hen kan vända sig.

Humanisterna erbjuder en sådan 
struktur. Genom att erbjuda utbildning 
och kräva personlig insats av den som 
vill bli officiant i både tid och pengar, 
så får man motiverade deltagare som 
vill något med sitt officiantskap. En bra 
början, eller hur? 

Kursen över två helger i Torslanda, 
med tre erfarna officianter som lärare, 
gav mig kunskap och färdighet. Jag är 
redo att möta mina beställare för både 
begravning, barnvälkomnande och 
bröllop. Kursen förstärkte också vad 
en väl genomförd ceremoni gör med 
oss. Hur vi som deltar i den, går ut ur 
den stärkta och förberedda att ta oss an 

nästa dag. Kan ett uppdrag bli viktigare 
än så?

Utbildning är ett sätt för individen 
att stärka sin kompetens, att lära sig 
göra saker bra. I större kontexter kan 
utbildning som bäst ge beställaren 
en förväntad garanterad lägstanivå, 
men förmår inte säga något om den 
personliga kvaliteten hos utföraren. 

Hos Humanisterna är gruppen 
officianter fortfarande inte större än 
att det går att överblicka vilka som är 
med. Det stärker kvalitetssäkringen, 
och borde kunna ge den alltmer 
växande sekulära delen av befolkningen 
möjlighet att tryggt kunna anlita sin 
officiant.

Kjell Stjernholm

Vad gör ceremonin 
med oss egentligen?

Ceremonier 

& traditioner
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Imam Ali Islamic Center erbjuder 
permanenta eller tidsbegränsade äk-
tenskap. Där finns regler om faderns 
medverkan, brudgåvor, samkönade äk-
tenskap. Medlemsavgiften underlättar 
firandet av livets högtider. Den vigsel 
som utförs av församlingen har endast 
religiös betydelse och kostar 1.625 kr. 
Om paret vill registrera sitt äktenskap 
hos Skatteverket kan vigselförrättaren 
hjälpa till med det för 400 kr. Det var 
inte granskande myndigheter utan 
Uppdrag granskning som upptäckte 
erbjudandet av njutningsäktenskap 
bland moskéer. Järfälla kommun bröt 
omgående samarbetet. Partiet Nyans 
visar däremot empati för moskén. 

Jag har flitigt kontaktat Shiasamfunden 
i Sverige och Imam Ali Islamic Center 
för att få information, men inte fått 
någon. Till sist hänvisar dom mig till 
Myndigheten för stöd till trossam-
fund (STT) för att få information. 
Det är den myndighet som sponsrar 
shia-muslimernas verksamhet. 

Som ny ordförande i Humanisterna 
1995 (då Human-Etiska Förbundet) 
prioriterade jag icke religiösa ceremo-
nier (barnvälkomnande, konfirmation, 
vigsel och begravning). Vi fick hjälp av 
våra norska vänner med en officiantut-
bildning. Den svenska högtidsboken 
(2000) togs fram för att hjälpa folk att 
fira. Som ordförande sökte jag vigsel-
rättigheter, men regeringen sade nej. 
Men några år senare sade man ja till 
Scientologikyrkan, Trosrörelsen, Isla-
miska Fatwabyrån och ett 40-tal andra 
trossamfund.

Som politiker i Järfälla fick jag sen 
vigselrättigheter med rätt att viga par 

över hela landet. Utöver själva myn-
dighetsutövningen (som går snabbt) 
blev det kanske en tredjedel mer 
ambitiösa vigslar med bl.a. högt-
idstal. Länsstyrelsen i Stockholms län 
granskade mig och andra officiant-
er. Efter femton år och niohundra 
vigslar blev jag av med min rätt till 
myndighetsutövning (2015) Det var 
bara mitt ärende som gick till Högsta 
Förvaltningsdomstolen, vars huvudu-
ppgift är att skapa prejudikat, det 
vill säga vägledande avgöranden för 
myndigheter, förvaltningsrätter och 
kammarrätter. Mitt ärende lämpade 
sig väl eftersom inget brudpar klagat 
och att jag aldrig krävt pengar. Läns-
styrelsen hade noterat att jag hade ett 
bolag som ägnade sig åt bl a ceremo-
nier. Eftersom jag inte ville ha svarta 
pengar var jag ju tvungen att fakturera 
ceremonierna. För namngivningar, 
begravningar och vissa vigslar fick 

man välja mitt arvode inkl moms för 
kontakter, rådgivning, övriga förbere-
delser, resor/restid och genomförande. 
Det tyckte brudparen var rimligt (man 
betalar ofta inte tusentals kronor per år 
till kyrkan) för annars skulle jag bara få 
110 kronor brutto från staten. Jag har 
aldrig sagt nej till någon av ekonomis-
ka skäl. Alla tycker detta är ett mycket 
förvånande beslut! Men Högsta För-
valtningsdomstolen ansåg ”Det är av 
vikt att vigselförrättaren inte riskerar 
att ge intryck av att företräda något 
annat än det allmänna”.

Det är verkligen hög tid att se över 
äktenskapsbalken. Vi skall inte ha vissa 
regler för de som tror på en gud och 
en för övriga. Äktenskap skall enbart 
ingås i civilrättslig ordning. Därefter 
kompletterar paren med den ceremoni 
man vill ha.

Mikael Göransson
Officiant, Järfälla.

Hög tid för civiläktenskap!Ceremonier 

& traditioner
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Ord vägda på den finaste av vågar 

Det är skakande ansvarsfullt att vara officiant 
vid en begravning. Väl valda formuleringar 
och sättet att framföra dem är ofta avgörande 
för hur de som lämnats kvar klarar av att gå 
vidare. 

Varje vecka möter jag nya människor. 
Att tala om relationer, om kärlek och 
ovänskap, om det lyckosamma och det 
svåra, om människans komplexitet, om 
att vara förälder, om att inte räcka till 
och om att faktiskt göra det: Räcka till. 
Vi gör alla det vi förmår. 

Vi människor lockar fram olika sidor av 
varandra. Somliga tar fram våra sämre 
sidor, medan andra tar fram våra bästa. 
En relation bygger på just det; vem vi 
är, och vem vi blir, tillsammans. Att 
fundera över anledningen till att just 
vi två älskar varandra så djupt och 
har en så värdefull gemensam vardag; 
det är både kittlande och intressant 
att reflektera över och försöka sätta 
ord på. Att leva i en kärleksrelation är 
en rafflande tillvaro. Oväntade saker 
inträffar, oupphörligt. 

Oavsett om det handlar om kärlek eller 
arbete eller andra viktiga skeenden i 
livet är den stora frågan — kanske till 

och med den enda frågan — om det 
som sker är värt det. Att längta efter 
ett barn. Att uppleva en graviditet, en 
förlossning och chocken över att bli 
förälder; det är omvälvande. “Det går 
inte att föreställa sig”, sa jag, och den 
unga nyblivna pappan/jazzpianisten 
nickade så frenetiskt att huvudet höll på 
att ramla av och svarade med jättestora 
ögon: “Nää, det går inte att föreställa 
sig”. Men det är långt ifrån enkelt att 
för en tid låna sitt eget barn och några 
år senare släppa taget. För man kan 
inte äga vare sig en katt, ett träd eller 
ett barn. 

Man kan inte äga en katt, 
det finns dom som tror att man kan. 
Man kan inte äga ett träd, 
det finns dom som tror att man kan. 
Man kan inte äga ett barn, 
det finns dom som tror att man kan. 
Detta är mycket viktigt att veta. 
Om katter, om träd och om barn. 

                                  Bernt Rosengren 

Att förlora en nära. Att lära sig 
ensamheten. Att långsamt och trevande 
försöka hitta sin egen röda tråd. Att 
behålla kärleken även om den inte 
längre går att ta på. Att leva är att så 
småningom dö. Men kärleken består. 

Att med hjälp av lämpliga ordalydelser 
under en begravningsakt och i samtal 
få konfliktfyllda anhöriga till en nyligen 
bortgången att möta varandra igen. 
Att inse att vi är den vi är på grund av 
våra gener och vad vi varit med om: 
sammansatta så det räcker och blir över. 
Att begrava ett litet barn, eller en ung 
människa som tagit sitt liv. Att ge de 
sörjande bästa tänkbara förutsättningar 
för en fortsatt tillvaro, för att man 
helt enkelt måste försöka få fatt i den 
sargade, halvt avskavda röda tråden. 

Väl valda formuleringar; ord vägda på 
den finaste våg och sättet att framföra 
dem är ofta avgörande för hur de som 
lämnats kvar klarar av att gå vidare. 
Det är skakande ansvarsfullt. Att hjälpa 
människor framåt, att vrida och vända 
och lösa upp knutar i tankebanor. Att 
gripa livet i flykten. “Man är aldrig så 
lycklig som när man har mycket att 
göra”, som den mycket gamla kvinnan 
sa. 

Ann Allan 
Författare, föreläsare, pianopedagog och 
officiant vid borgerliga begravningar, bröllop 
och namngivningar

Denna text har tidigare publicerats i tidskriften 
Memento som ges ut av Sveriges Auktoriserade 
Begravningsbyråer.
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Barnets namn ska registreras hos 
Skatteverket inom tre månader efter 
dess födsel. Ceremonin i samband 
med att en ny liten människa har 
blivit till är något annat – en fest, en 
familjesammankomst, en stund att 
glädjas tillsammans över den lilla. I ett 
humanistiskt barnvälkomnande finns 
plats för alla möjliga kulturella uttryck, 
utom de religiösa. 

För alla nyblivna föräldrar som jag 
träffat, också långt innan jag blev 
humanistisk officiant, har det varit 
självklart att barnet självt så småningom 
ska bestämma över sin livsåskådning 
och sitt sätt att leva. Många väljer 
ändå det kristna dopet för sitt barn av 
kulturella skäl. Man gör som man alltid 
gjort i familjen, man vill bevara en fin 
tradition, göra svärmor till lags och 
förresten tycker man om det vackra och 
högtidliga i kyrkan.

Men det utmärkande för traditioner 
är att de förändras. De som vänder 
sig till Humanisterna för ett 
barnvälkomnande, eller namngivning 
som man också kallar det, vill gärna ha 
en ceremoni men inte är bekväma med 
att deras barn ska väljas in i en kristen 
(eller annan religiös) gemenskap. 

Ett humanistiskt barnvälkomnande 
är helt fritt från religiösa inslag. Här 
är det människolivet, det lilla barnet, 
som står i centrum. Det handlar om 
att välkomna en ny liten person till sin 
krets av familj, släkt och vänner. Varje 
barnvälkomnande utformas i samarbete 
med barnets föräldrar, det blir väldigt 
personligt och kan därför se lite olika ut 
– alla ceremonier är vackra, respektfulla 
och mycket rörande.

Det brukar börja med ett mejl. ”Vi 
ska ha barnvälkomnande för Alfred 
den 21 augusti, kan du vara officiant 

då?” Det vill säga att föräldrarna 
redan har bestämt datum, bokat lokal, 
tänkt ut vilka gäster som ska bjudas in 
och fastnat för vissa inslag som man 
hittat på nätet och vill ha med. Vi 
bestämmer en dag då jag hälsar på, får 
lite familjebakgrund och annat till mitt 
tal och vi går igenom ordningsföljd vad 
gäller allt från musik till ”faddrarnas” 
löften. Jo, de flesta väljer ”faddrar” till 
sina barn, och i brist på bättre använder 
jag ordet ”fadder” oavsett kön – utom 
vid något tillfälle när inga fäder var 
inblandade och flickebarnet fick en 
”modder”.

Efter hembesöket följer några dagar 
av mejlkontakt. Jag ringer kanske upp 
mormor som vill läsa en dikt men 
är osäker på vilken, och om det finns 
”faddrar” behöver de kanske stöttning 
i vad de ska säga. Jag föreslår en 
disposition och skriver ett utkast till mitt 
manus, mottar synpunkter och vi blir 
överens om en slutversion. Förutom 

rådgivning vid behov (om dikter, 
musikval, lokal osv) består mitt arbete 
av att få ihop en berättelse om just det 
här barnet ur olika perspektiv och att 
framföra den under ceremonin, och 
också att utforma/printa ut fadderbrev 
om så önskas. 

Platsen där det hela äger rum varierar. 
Jag kan komma med förslag men för 
det mesta har man redan bestämt sig 
för familjens bostad, husets festlokal, 
hembygdsgården, en restaurang eller 
att vara utomhus i en prunkande 
trädgård. En lokal dekorerar familjen 
kanske utifrån ett särskilt tema, med 
ballonger och blommor, man kanske 
visar bildspel eller hittar på ett kul quiz 
om på barnets första månader i livet. 
Att äta tillsammans hör också till när 
nära och kära är samlade, och några 
kanske har rest långt. Det är vanligt att 
servera ett glas välkomstbubbel innan 
och en måltid efter ceremonin. Tid och 
plånbok avgör förstås om man gör egen 

Att välkomna ett barnCeremonier 

& traditioner



smörgåstårta eller beställer catering.

  Själva ceremonin brukar vara i ungefär 
en halvtimme. Jag har på mig något 
anständigt ur min garderob, dvs jag 
har ingen särskild ”ceremoniklädsel”, 
och presenterar mig förstås som 
humanistisk, icke-religiös, officiant 
med utbildning från förbundet 
Humanisterna. Det är vanligt att barnet 
bär släktens ”dopklänning” och på så vis 
förnyas en gammal tradition. Har man 
bestämt detta i förväg men får tvillingar 
måste man, som paret i Sundbyberg 
härförleden, vara kreativa. De köpte en 
liknande extra ”dopklänning” för några 
tior på loppis. 

Musik i form av tre, fyra sånger 
tycker de flesta är viktigt. Ibland finns 
proffsmusiker i familjen, några barn 
som vill sjunga eller så anlitar man en 
utomstående trubadur. Men de flesta 
laddar ner musik från en betaltjänst 
och spelar upp den via mobilen. 
Senast var det en gammelfarmor som 
spelade fiol och ur högtalarna hörde vi 
”Besvärjelse” och ”Det gåtfulla folket”.

Barnet kan ibland ha en liten 
blomsterkrans runt huvudet. Det kan 
få en gåva, till exempel en halskedja 
med sitt namn. Och namnen är förstås 
viktiga, barnen har oftast ett tilltalsnamn 
och ett eller två släktnamn som det är 
roligt att berätta om. Ibland finns en 

särskild skål som använts vid dop i 
släkten och den kan gärna användas, till 
exempel för ett blomsterarrangemang. 

Men jag skulle aldrig som i det kristna 
dopet ösa vatten över barnets huvud. 
Inom kristendomen menar man ju att 
alla barn föds i synd, och den ”tvättas 
bort” genom dopet. I ett humanistiskt 
barnvälkomnande slipper vi religionen, 
genom ceremonin välkomnar vi varje 
barn precis som det är och blir delaktiga 
i föräldrarnas glädje över den nya 
familjemedlemmen. Det är fantastiskt 
att få vara med om.

Yvonne Nenander
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Välkomna till detta barnvälkomnande, 
festen för att välkomna Vilhelm till 
familjen, släkten och vännerna.

Jag heter Margareta Wiberg Roland och 
kommer från förbundet Humanisterna. 
Tack för den ansvarsfulla uppgiften att 
hälsa Valter välkommen till familjen.

Pappa Martin börjar ceremonin med att 
tända ett ljus för Vilhelm.

Med oss här framme har vi Richard, 
Vilhelms morbror, som tackat ja till 
att bli Vilhelms fadder. Att vara fadder 
är en viktig och grannlaga uppgift. 
En fadder skall bistå föräldrarna, men 
huvudsakligen finnas till hands att 
stödja och hjälpa Vilhelm på hans väg 
ut i livet. Ett litet tips till dig: Se till 
att skapa ditt helt egna förhållande till 
och gemenskap med Vilhelm. Ta med 
honom på dina egna upptåg. Ta för dig! 
Boka t. ex en speciell dag per år, som 
blir er egna dag. Nej, vänta inte bara tills 
Maria och Martin ber om hjälp.

Vi fortsätter med att lyssna till kloka 
ord av den vise mannen från Libanon, 
Khalil Gibran:

En förälder som bar sitt barn sa:
”Tala till oss om barnen.”
Och han sa:
”Era barn är inte era barn.
De är söner och döttrar av Livets längtan efter 
sig själv.
De kommer genom er men inte från er.
Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå 
inte.
Ni kan ge dem er kärlek men inte era tankar 
för de har sina egna tankar.
Ni kan hysa deras kroppar men inte deras 
själar.
För deras själar göms i morgondagens hus
som ni inte kan besöka, inte ens i era drömmar.
Sträva att efterlikna dem, men försök inte att 
göra dem lika er.
För livet vänder inte tillbaka och dröjer inte 
hos den dag som flytt.
Ni är de bågar från vilka era barn sänds ut 
som levande pilar.”

År 2022, Vilhelms födelseår, kommer 
över 100 miljoner barn att födas till 
världen. De föds till mycket olika liv 
och under mycket olika villkor. Av dessa 
barn är Vilhelm privilegierad. Han har 
två kärleksfulla föräldrar, pappa Martin 
och mamma Maria. Han har släkt och 
vänner. Han föds in i ett land där det 
råder fred och demokrati och där man 
skrivit under FN’s barnkonvention, om 
hur barn skall tas om hand, vilken den 
1 januari 2020 blev lag i Sverige. Detta 
är en god början på hans liv. 

Därtill funderar Maria och Martin över 
frågor om livssyn och värdegrund. 
Formen för det här humanistiska 
barnvälkomnandet är ett uttryck för det 
engagemanget. En humanistisk livssyn 
har inga färdiga lösningar och menar 
att vi människor kan och bör ta ansvar 
för oss själva, för varandra och andra 
levande varelser. Ingen annan kommer 
att ta det ansvaret åt oss.

Välkomsttal till Vilhelm 
- ett exempel på ett barnvälkomnande



N R  4    H U M A N I S T E N    2 0 2 2

19

Farfar Anton och farmor Agneta 
sjunger och spelar nu “Det gåtfulla 
folket” av Olle Adolphson, Anders 
Sold och Beppe Wolgers.

Det är allas vår förhoppning att 
Vilhelm med stöd av Martins, Marias, 
ni närståendes och andra människors 
kärlek, ansvar och respekt skall få 
möjlighet att växa upp till en trygg 
och självständig individ, väl rustad 
att i samarbete med andra möta 
verklighetens krav och förväntningar. 
Ett mycket bra motto att alltid bära med 
sig är: Bemöt andra som du själv vill bli 
bemött eller som de vill bli bemötta.

Det ställs stora krav på dem som 
skall ta ansvar för ett barn genom 
glädjestunder och motgångar, men det 
är ett ansvar som ger stor utdelning för 
de flesta. Det största livet ger. Låt oss 
alla försöka bli föredömen, som ger 
Vilhelm förutsättningar för det goda liv 
vi önskar honom.

Mormor Anna önskar läsa dikten 
”Barnets önskan” av Stina Norén, som 
du hittar i      ”Ceremonier i livet”.

Krama mig ofta så blir jag glad och trygg,
låt mig känna mig älskad även om jag varit 
stygg.
Stå fast, ni som är vuxna, trots mina 
prövningar och test,
för även om jag klagar är ni ändå bäst.
Visa mig i handling vad respekt är för 
någonting.
Lär mig se det vackra i världen runt omkring.
Tala om att jag duger just precis som jag är,
och låt mig höra ofta att jag är er väldigt kär.
Låt vårt hem vara ett ställe där tolerans och 
kärlek bor.
Kom ihåg att man kan leka även när man 
blivit stor!

Vi har samlats här till barnvälkomnande/
namnfest. Har ni tänkt på hur viktigt 
vårt namn är för oss? Namnet är en 
bekräftelse, en del av oss och vår 
person. Att vara någon. Ett namn att 
lystra till och svara för.

De namn dina föräldrar med kärlek och 
omtanke valt år dej är: Vilhelm August 
Erik.

Mamma Maria berättar om varför de 
valt dessa namn. 

Som en symbol för välkomnandet till 
världen vill Maria och Martin härmed 
räcka över bollen till nästa generation 
och framtid. De önskar att alla gäster 
skriver sitt namn på bollen som ett 
minne från denna dag. 

Vi välkomnar dig Vilhelm August Erik 
Gustafsson till din familj, din släkt, dina 
vänner och till hela denna fantastiska 
värld. 

Detta barnvälkomnande avslutar vi 
med att vi alla sjunger en sång som på 
ett enkelt sätt berättar livets ner- och 
uppgångar. Jo, just det Imse Vimse 
spindel.

Innan vi helt och hållet avslutar denna 
ceremoni föreslår jag att vi utbringar en 
skål för familjen Gustafsson. Vi önskar 
hela familjen all lycka i livet. Skål!

Margareta Wiberg Roland 

* (Namnen i artikeln är fingerade)
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Man kan skicka ut sin tonåring i skogen 
en månad och se om de överlever och 
dödar en björn men man kan också 
skicka dem på en humanistisk, sekulär, 
borgerlig konfirmation.

Övergångsriterna för att räknas in i 
vuxenvärlden kan se väldigt olika ut 
runt om i världen men den franska 
antropologen Charles-Arnold Kurr 
van Gennep beskriver faserna i dessa 
riter i boken Les Rites de passage: en 
separationsfas, en övergångsfas och en 
inkorporeringsfas.

I den östafrikanska masaistammen delas 
särskilt pojkarna in i åldersgrupper. 
I separationsfasen skiljs de från sina 
familjer och genomgår ett flertal riter 
som innefattar ansiktmålning och 
viss klädedräkt samt mandomsprov. 
Traditionellt inleds övergångsriten 
med omskärelse som skall uthärdas 
utan bedövning under tystnad, vilket ju 
också väldigt konkret kan anses som en 
separationsfas.

Därefter följer en övergångsfas 
kallad juniorkrigarfas då ungdomarna 
genomgår utbildning, riter, låter håret 
växa och skickas ut på savannen för 
överlevnadsträning och uppmuntras 
att jaga. I det ultimata fallet fäller de ett 
lejon med enbart spjut (vilket numera 
är förbjudet).

När de är redo att bli seniora krigare 
rakar deras mödrar av dem håret och 
de är redo att försvara sin stam och 
återigen inkorporeras i samhället igen.

I moderna tider har övergångsriterna 
ändrat form. Första fyllan? Separerad 
från föräldrarna på första festen, beer 
pong-tävlingar för att visa sig värdig 
och slutligen en spya och hem till 
familjen igen som en för evigt förändrad 
människa? Det där sabbatsåret då 
många svenska ungdomar lämnar 

familjen och backpackar jorden runt 
för att sedan komma tillbaka till Sverige, 
ta ansvar och börja studera, växa upp 
klippa håret och ta ett jobb?

Vi i Humanisterna erbjuder en 
mindre kostbar, och i våra ögon mer 
meningsfull, övergångsrit för ungdomar. 
Samma år som klasskamraterna 
genomgår kyrklig konfirmation 
(i 14-15- årsåldern) erbjuder vi en 
humanistisk konfirmation som består 
av separationsfasen läger borta ifrån 
familjen med utbildning, diskussion 
och lekar som syftar till att vända och 
vrida på de stora livsfrågorna inför det 
stundande vuxenlivet: etik, moral,  rätt 
och fel, mänskliga rättigheter, identitet, 
framtidsvisioner. 

   Konfirmation som övergångsritCeremonier 

& traditioner

Tillsammans med öppensinnade 
handledare och jämnåriga med 
olika erfarenheter kastas tankar och 
värderingar om och tonåringen får 
möjlighet att testa vem de är och vem 
de vill vara. 

I övergångsriten hjälper konfirmanderna 
själva till att sammanfatta sina lärdomar 
och presentera dem i en ceremoni 
inför sina föräldrar och intresserade 
släktingar.  I inkorporeringsfasen 
förenas de med familjen igen med en en 
picknick eller liknande men har vad vi 
kallar “konfirmerat sitt vuxenblivande”.

Humanistisk konfirmation erbjuds 
både som nationellt sommarläger och 
som lokala veckoläger. Välkomna!

Janna Aanstoot
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Humanistiska bröllop kan se ut 
nästan precis hur som helst. Många 
humanistiska bröllop är enbart 
ceremoniella och själva den lagstadgade 
vigseln har kanske redan skett på ett 
stadshus innan bröllopet eller sker 
efteråt. Humanisterna har inte rent 
generellt vigselrätt som förbund 
betraktat utan enskilda officianter har 
utifrån regler i vissa kommuner lyckats 
få vigselrätt av Länsstyrelsen i den 
regionen. 

Faktum är dock att även när den 
humanistiska officianten har formell 
vigselrätt så är det ytterst få direktiv 
som styr hur den lagliga vigseln måste 
se ut.

Endast dessa fyra regler gäller:

1. Båda makarna måste vara 
närvarande samtidigt.

2. Båda makarna behöver ge 
uttryckligt samtycke till vigseln. 
Hur det formuleras är dock, trots 
vad många människor tror, inte 
definierat i lagen. Man kan välja att 
samtycka till äktenskapet i enlighet 
med vad man skrev till sin partner 
första gången på Tinder eller man 
kan lägga till bröllopslöften eller 
liknande. 

3. Vigselförättaren måste vara behörig, 
d.v.s godkänd av Länsstyrelsen.

4. Vigselförättaren måste förklara att 
de båda numera är makar. Det ska 
ske efter att paret samtyckt.

Varken kyssar, ringar, brudbukett, ordet 
JA eller specifika formuleringar från 
officianten är ett krav. Det bestämmer 

Vad säger äktenskapsbalken?

man helt själv. Man kan utväxla skor 
med varandra eller välja att fläta ihop 
håret. Man kan om man nu vill tatuera 
ett JA på rumpan och visa sin älskade 
under ceremonin. Det finns allså 
mycket stor individuell frihet i den 
humanistiska vigseln. 

Ändå väljer de flesta människor att göra 
det på “traditionellt” vis, ofta i naturen, 
men även lokalen är helt valbar. I ett 
badhus, i en pub, ridandes på kameler 
eller hemma i vardagsrummet är helt 
okay.

Janna Aanstoot

Ceremonier 

& traditioner
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flera parter får komma till tals och 
berätta sin historia/relation och vad 
den avlidne betydde för dom. Kan de 
inte delta kan man som officiant alltid 
be dom maila information, alternativt 
att man ringer upp. Konsten ligger 
sedan i att väva ihop all information 
till en vacker text där man väver in 
passande dikter och musik. Så mycket 
som det bara går ska vara knutet till den 
avlidne. Såklart händer det att anhöriga 
har svårt att berätta eller kanske inte 
visste vad den avlidne tyckte om för 
musik. Då bistår man med förslag, eller 
försöker knyta an musik med något 
intresse den avlidne hade. Att få till en 
röd tråd genom talet är bra, det får inte 
bli rörigt. Jag för min del tycker om 
att skriva känslomässiga tal, jag vänder 
mig därför gärna och möter blicken på 
de anhöriga när jag pratar om dom i 
talet. Syftet är att få dom att känna sig 
delaktiga.  I mina ceremonier avslutar 
jag alltid med en egenskriven dikt som 
handlar om sorg, att sorg är det vi 
känner när vi fått möjlighet att känna 
kärlek samt hur sorgen behöver få ha 
sin tid. Jag avlutar med att läsa dikten 
och tala om att den här är riktad till er 
som lyssnar.  

Eva Wöst Tungström, officiant 
utbildad av Humanisterna 2019

Det finns ingen lag som styr 
vem som kan hålla i en borgerlig 
begravningsceremoni, men förbundet 
Humanisterna erbjuder utbildning till 
blivande officianter där man ger tips 
och råd i vad man ska tänka på. Jag 
tänker att det är viktigt att man inte 
tycker det är jobbigt att tala inför folk, 
att man besitter förmågan att tala med 
känsla. 

Att få möjlighet att hålla i en borgerlig 
begravning är en ära. En ära i att få 
berätta för den avlidnes nära och kära 
om en dennes liv. En ära i att få göra 
det sista mötet till ett ljust och vackert 
minne. Innan de anhöriga tar avsked 
vid urnan eller kistan tar jag, vänd mot 
den avlidne alltid tid till att tacka för 
att just jag fått den äran. En viktig gest 
från min sida men också respektfullt 
gentemot de anhöriga. När man arbetar 
på en begravningsbyrå och håller 
i borgerliga ceremonier/avsked så 
representerar man en byrå och därför 
framhäver vi inte att ceremonin är i 
humanistisk regi om inte de anhöriga 
uttryckligen själva önskar det. När 
man håller i Humanistiska ceremonier 
brukar man tala om att man kommer 
ifrån Humanisterna och man berättar 
om Humanisternas värdegrund, vad 
vi står för. Att alla människor är lika 
mycket värda, att alla människor ska ha 
egen rätt till sina egna tankar och sin 
egen kropp oberoende av vilken kultur 
eller livsåskådning man tillhör. Det är 
inte brukligt att väva in religiösa inslag i 
en borgerlig ceremoni, och i synnerhet 
inte i en humanistisk ceremoni. En 
ceremoni i kyrkans regi följer däremot 
strikt kyrkans ordning, medan man i 
borgerlig/humanistisk regi gör i stort 
sett som man önskar, så länge det anses 
värdigt. 

När jag har borgerliga begravningar 

möter jag alltid upp de anhöriga med 
ett enskilt samtal vid sidan av själva 
begravningsmötet. Jag vill fokusera 
på de anhörigas berättelser om den 
avlidnes liv i lugn och ro. Kunna 
prata kring musiken och lägga upp 
arrangemanget kring ceremonin. Man 
vill få till det så personligt som möjligt 
och lyfta fram det som symboliserar 
den avlidne. 

Ibland kan man arbeta med ett tema 
kring ceremonin, ett tema som knyter 
an till den avlidne. Exempel på det 
kan vara ett yrkesliv, att man var stort 
fotbollsfan en naturmänniska eller 
liknande. Musik kan väljas i samma 
tema och läggas in i talet där det passar 
bäst.

Vid en ceremoni jag hade med en äldre 
man som varit ett hängivet fotbollsfan 
i hela sitt liv hade vi temat ”IFK 
Göteborg”. Mannen hade även arbetat 
som målare i hela sitt liv. Därför låg 
där vid urnan en målarpensel, en IFK 
tröja och musiken handlade om IFK 
och Änglarna. Vid min egen mammas 
begravning täckte jag kistan med 
hennes handvirkade överkast och lade 
en ängel vid huvudändan med ett tänt 
ljus i. Det var ingen som tvekade på att 
det var just hon som låg där.  Allt för 
att göra det så personligt man bara kan. 

Även begravningsprogrammen går 
att utforma mycket personliga, med 
fotografi eller vackert motiv som 
speglade den avlidne. I slutändan är 
det helheten man som begravningsgäst 
minns och då är det dom små detaljerna 
som gör det. 

Mötet inför ceremonin är viktigt 
såväl för insamlande av fakta kring 
den avlidne, men också i att lyssna av 
de anhöriga. Ibland hittar man svar 
”emellan raderna” Det är viktigt att 

Begravning – 
fotboll eller handvirkat

Ceremonier 

& traditioner
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Det är en boktitel från en bok skriven 
av Clarence Crafoord

Orden har fastnat hos mig.

Människan en berättelse.

Det är så jag tänker när jag förbereder 
en begravningsceremoni.

Det är mitt fokus när jag träffar 
sorgehuset, de anhöriga, för samtal 
kring vem deras nära var. Frågor jag 
brukar ställa till den avlidnes barn är; 
om du tänker, jag är min mors son för 
att... vad kommer fram då, vad har du 
tagit med dig vidare i livet.

Ett arv från din mor, ett mönster, något 
som lever vidare.

Det är inte alltid bara bra mönster som 
förts vidare, men det ger en möjlighet 
att se det en människa lämnar efter sig. 
En människas närvaro trots hennes 
frånvaro.

När någon dött så är de inte längre med 
oss, dem är bort, men ändå närvarande, 
framför allt i den stunden där vi möts 
för att ha en begravningsceremoni. Vi 
möts den tiden och platsen enkom för 
att någon har dött.

Att lyfta den avlidens närvaro och 
dennes berättelse är viktigt tycker 
jag, det ger en tyngd till stunden och 
även en blick framåt - att vi också bär 
varandras berättelser. De människor 
som har berört oss och våra liv, de lever 
kvar hos oss. Det ger en nivå av mening 
och ett syfte med livet, en mening för 
oss som är kvar, att själva vilja gå vidare 
i våra egna liv.

Även om alla människor som träffat en 
människa berättar sin berättelse så vet 
vi ändå inte helt och fullt vem hon var, 
mycket av vilket vi är som människa tar 
vi med oss i graven.

Döden är på så sätt punkt.

Jag tycker därför att det är viktigt att göra 
plats för sorgen i begravningsceremonin, 
och att vi som borgerliga officianter 
vågar det. Att göra en begravning ljus, 
varm och personlig, men samtidigt 
också förmedla värdighet och tyngd.

Vi ska ge möjlighet till ett avsked, ett 
tack, ett farväl. Och det är ofrånkomligt 
sorgligt.

Mona Olander Bjerlöw

6 års erfarenhet som begravnings-
rådgivare och begravningsentreprenör 
och borgerlig officiant, utbildad 
genom Humanisternas officiantkurs.

Människan en berättelseCeremonier 

& traditioner
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Traditioner är inget statiskt fenomen. 
Även om många traditioner har en 
lång historia genom generationer finns 
det andra som är mer nutida och det 
finns även rum för att skapa sina egna 
traditioner inom ett land eller en familj.

Den här artikeln ska handla om 
moderna traditioner. Hur moderna 
traditioner utvecklas och sprids, 
men också hur man skapar sina egna 
återkommande firanden och högtider.

Sverige har exempelvis en rik tradition 
av att fira med bakverk. Medan resten 
av världen firar karneval med fjädrar 
och färger, dans och musik innan fastan 
har vi i Sverige under lång tid ätit en rätt 
så torr fastlagsbulle. Men semlan är bara 
en av de bakverk vi firar med i landet. 
Marie Bebådelsedagen orsakade en 
misshörning då svenskarnas namn på 
dagen: Vårfrudagen, blev Våffeldagen 
och vips var en ny tradition född. 
Numera har vi t.o.m dagar då vi firar 
bakverk utan att ens koppla firandet till 
någon yttre händelse utan bara för att 
fira bakverket självt, t.ex Kanelbullens 
dag som har blivit en stor dag särskilt 
bland utlandssvenskar.

Inte så sällan ligger det kommersiella 
orsaker bakom nya traditioner. Alla 
Hjärtans Dag och Halloween har 
exempelvis lånats in från USA, framför 
allt av handeln för att kunna sälja 
in produkter relaterade till firandet, 
såsom godishjärtan, Valentinmenyer 
på restauranger, kinesiskproducerade 
platsskelett och Halloweenevent på 
tivolis och djurparker. Men svenskarna 
var till en början ljumma gentemot 
Halloweenfirandet som tog tid på sig 
att få fäste i landet. Populärkultur som 
filmer och serier har dock hjälpt till för 
att förankra firandet i vårt land och vid 
det här laget är det troligen fler barn 
som går “Bus eller godis” än som klär 

ut sig till påskkärringar till påsk. Kanske 
beror det också på att månadsskiftet 
oktober/november är en tung tid i 
det mörka Sverige och att vi således 
faktiskt behövde en anledning att fira 
där mellan kräftkalas och advent.

Andra traditioner kopplat till 
ätande härrör från oetisk forskning. 
Utifrån sockerexperimenten 
på Vipeholmsanstalten under 
efterkrigstiden där funktionshindrade 
patienter utsattes för fruktansvärda 
experiment med kola och karameller 
som förstörde deras tänder 
introducerade Medicinalstyrelsen en 
rekommendation att svenska barn 
skulle äta godis enbart på lördagar 
och således var lördagsgodiset fött. 
Först på 2000-talet fick barnen 
ytterligare en dag för onyttigheter i 
veckan då snacksföretaget OLW gjorde 
dundersuccé med sina reklamfilmer 

om “Fredagsmys” vilket gav oss en 
ytterligare tradition som svenskarna 
numera uppfattar som ursvensk.

Humanister har en tvåhövdad relation 
till traditioner och ritualer. Många 
av de stora traditionerna i Sverige 
kan kopplas till vår kristna historia 
varför humanisterna förståeligen 
varit skeptiska till hela tradition- och 
ritualgrejen. Men kristendomen har i 
många fall approprierat ålderdomliga 
hedniska traditioner som kan kännas 
fullt relevanta för en humanist att fira 
också. Vinter- och vårsolståndet är 
exempel på detta och Humanists in 
UK har exempelvis velat introducera 
Solvänt som alternativ till advent i 
väntan på vintersolståndet.

Sekulära traditioner har också fått 
större och större betydelse för många 
humanister. Traditioner fyller viktiga 
funktioner för människor, inte minst i 

Moderna traditioner bland 
solvänt och plastskelett

Ceremonier 

& traditioner
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transitioner, övergångsskeden, i livet, 
såsom barnafödande, vuxenblivande, 
giftermål och begravning. 

Men även andra traditioner kan 
vara relevanta. Den amerikanska 
babyshowern där modern skäms bort 
av vännerna med fotmassage och 
presenter och där barnets kön kanske 
presenteras har blivit vanligare i Sverige 
och vid det tillfället kan gravidmagen 
också målas med ett motiv som passar 
modern eller familjen och vackra foton 
tas till familjealbumet.

I ett modernt samhälle kanske även 
skilsmässoritualer kan vara av intresse 

bröllopsparet lugna och lyckliga. Familj 
och vänner var ditresta från Europa 
och fick sig en otrolig helg i slottsmiljö.
 
Michael och Menon har varit vänliga 
nog att låta oss få ta del av några av 
deras bröllopsbilder och jag vill också 
citera några rader från ceremonins slut 
för att understryka den humanistiska 
stämningen under bröllopet.
 
“We have reached the end of  this 
function.
The setting is ever so green. 
Remember that you are now connected.
But not like a fence with sharp nails 
where you will hurt eachother. 
You are connected like the birds and 
the bees, the flowers and the trees.
You are nature.
 
Trees need room to grow - give 
eachother that space!
Flowers bloom in different areas and in 
different seasons - let eachother bloom 
and glow!
Have a wonderful wedding day and a 
wonderful life.
Thank you!”

Hänt Extra – Humanistiskt bröllop
Och så har allas vår Magnus Timmerby, 
ordförande i Humanisterna Syd och 
medlem i förbundstyrelsen varit på 
bröllop. De som gifte sig var inga 
mindre än Magnus dotter Felicia och 
pojkvännen Philip.

Officiant var Linda Elgaard som gjorde 
ett superbt jobb. Bl.a intervjuade hon 
även brudens syster för att få lite hemlig 
krydda till sitt officianttal.

Humanisten kontaktar bruden för att 
gratulera och få en liten intervju kring 
bröllopet. Men Felicia förvånas över 
intresset.

– Vi visste att vi inte ville gifta oss inom 
kyrkan, och fick genom Humanisterna 
kontakt med Linda. Efter möte med 
henne kändes det liksom solklart! 
Och bröllopet uppfyllde alla våra 
förväntningar och önskemål. Mer 
eftertanke än så var det inte! Kändes 
bara som rätt sätt att fira kärleken på. 
Med fokus på oss! Och inte någon 
religion. Vi fick skapa vår egen ceremoni 
och få in det speciella och unika med 
vår relation i det. Enkelt!

 Så kan alltså både kärleken och en 
humanistisk vigsel vara: Enkel!

Slottsbröllop med engelsktalande 
officiant
Schweizertysktalande eller franska 
officianter är det lite tunnsått med i 
Sverige så när Menon sa - Mais oui! till 
sin Michael så var det på engelska som 
bröllopet hölls.
 
Paret kontaktade Humanisterna 
centralt för att boka officiant. Via vår 
ceremoniansvarige Irene Rune lotsades 
de vidare till någon officiant i närheten 
av bröllopsfestens lokalisation, men 
också någon hon bedömde kunna hålla 
ceremonin på engelska.
 
På så sätt fick jag deras bröllop på mitt 
bord. Vi träffades första gången digitalt 
och samtalade om deras önskemål, 
därefter fick de ett email med skriftliga 
frågor som de besvarade i görligaste 
mån. Slutligen träffades vi lajv och 
sydde ihop ceremonin och deras 
delar. Den formella vigseln ägde rum 
borgligt i Schweiz. Det fina och festliga 
bröllopet önskade paret ha i Sverige där 
de både bor och jobbar.
 
Den 9:e juli 2022 ägde bröllopet rum 
vid Hedenlunda slott utanför Flen. 
Vädret var nästan overkligt perfekt och 

för att sätta en tydlig punkt för par som 
sedan ska samarbeta väl om barnens 
uppväxt. Det kan vara otydligt att ett 
avbrott skett och man kan behöva ett 
mer positivt avslut.

I nätbaserade tider har även 
sorgebearbetningen efter ett dödsfall 
förändrats och många transformerar 
exempelvis anhörigas Facebooksidor 
till minnessidor för den avlidne och där 
kan familj, vänner och bekanta umgås 
och minnas personen ifråga. Bland mina 
vänner firar vi även Barfotadagen  (se 
baksidan) till minne av en väns dödsdag 
då han gick bort i cancer alldeles för 
ung. Vi högtydlighåller honom genom 

att klä av oss barfota (som han ofta 
gjorde) och ta en barfotabild där vi 
är, i lektionssalar, på fabriksgolv, i 
gräsmattor och skogsmossa, och posta 
på hans minnessida.

Det finns ingen gräns för vad vi kan fira 
och högtidlighålla i våra personliga liv. Vi 
kan ha körkortsfirande, adoptionskalas, 
valpvälkomnanden, roliga tematiska 
bröllopsfotograferingar, vi kan 
hålla i hundbegravningar och 
husinflyttspartyn, första snön-firanden 
och mycket mycket mer. Endast 
fantasin sätter gränser.

Janna Aanstoot

Bröllop som man själv vill
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Ceremoni och ritualers kärna

Kärnan i ceremoni eller ritualer är 
att väcka och bejaka relationen med 
individ, kollektiv och livets djup och 
reflektera den kosmiska visionen som 
en tradition har. Ceremoni fokuserar 
uppmärksamhet till intention och 
rör sig bortom gränser av individ 
och vibrerar bortom mänsklig sfär. 
Olika ceremonier har dessutom delar 
som är specifika för den relation och 
tillfälle och det som behövs eller skall 
manifesteras. 

En grundlig översikt och beskrivning 
av ceremonier som utförs inom 
Forn Sed Sverige är svår att ge för 
det är mångfald i ord och bruk och 
ceremonier kallas ofta vid olika namn 
mellan lokala blotlag. Individer håller 
sina egna ceremonier enligt egen sed.

Samfundet Forn Sed Sverige

Förhållningssättet i trossamfundet 
Samfundet Forn Sed är ortopraxi, 
detta innebär att vi fokuserar på hur 
ceremoni kan göras och mindre fokus 
på vad eller hur individ eller kollektiv 
skall eller bör tro. Forn sed uppfattas 
som animistisk och polyteistisk, 
animism innebär att allt är besjälat och 
har liv. Platser, växter, sten, sjö och bäck 
etc. Det som är animerat kan människa 
kommunicera med. Polyteistisk innebär 
att existensen uppfattas inneha många 
makter, ibland kallas det för gudar och 
gudinnor ibland bara makter. Även 
tursar (oftast mer känt eller kallat för 
jättar) erkänns också. Dessa makter 
eller det gudomliga finns i många olika 
skepnader som alla har agens.

Översikt av ceremonier som ofta 
förekommer i Samfundet Forn Sed 

Ceremonier görs ofta i övergångar i 
livet. Kollektivet eller organisationen 
har mångfald i sitt utövande. Olika ord 
används för mer eller mindre samma 
ceremoni och de kan göras på lite olika 
tider under till exempel året. Under 
årets skiften, livets skiften och dygnets 
skiften. Översikt av skiften kan ses i tre 
lager eller ringar.

1. Dygnets och hussed eller sed i 
vardagen

2. Årshjulet – ceremonier eller blot 
under året

3. Livssteg – ceremonier under livets 
vandring

Dygnets ceremonier – hussed & 
vardagssed

Dygnets generella indelning kan 
uppfattas i Dag och Natt med 
övergångar i gryning och skymning. 
Dag, Natt, Gryning och Skymning kan 
uppfattas som makter därför är orden 
skrivna med stor bokstav. 

Vardagssed bland medlemmar i 
Samfundet Forn Sed varierar stort 
och en del utövar inget av skiften i 
dygnet och andra gör detta. Man kan 
hålla någon form av morgonrit med 
meditation och dikt. Veckans dagar 
kan uppmärksammas och det som 
många gör att hålla någon ceremoni på 
torsdagar som kallas Torshelgd. 

Forn Sed
i nutid och ceremonier

Ceremonier 

& traditioner

Till det här numret har vi bjudit in Samfundet Forn Sed att berätta om 
några av sina ceremonier och traditioner.
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Årets ceremonier

Generellt så har vi åtta blot, ordet vi 
använder för ritual och ceremoni som 
även innefattar att någon form av gåva 
ges till platser och makter. Gåvor är ofta 
dryck som mjöd, öl, vin. Mat, frukt, 
bröd, frön etc. Vi offrar ej levande djur 
trots vad ofta antas om forn sed eller 
nordisk hedendom. Här följer en kort 
sammanfattning av makter och fokus 
som ofta förekommer i årets blot. Det 
varierar så dessa skall ej uppfattas som 
det enda eller “det rätta.”

Disa – firar feminina makter, Jord, 
förmödrar, Frigg och Freja för att 
nämna några exempel. 

Vår – fruktsamhet och livet som 
kommer mer och mer. Makter såsom 
Frej, Jord, Sol, Freja. Våren har 
många olika ceremonier och variation 
i utövande är stort bland blotlag och 
individ. 

Midsommar – Makter såsom Frej och 
Freja, Jord, Sol med flera. 

Skördeblot eller sensommarblot - 
tackar för skörd och grödor som växt. 
Makter i fokus: Tor, Siv, Sol, Jord.

Höstblot – Sunna eller Sol, Skade, Ull, 
Frej, Freja, Frigga, Odin

Alvablot – Förmödrar och förfäder, 
ofödda och avlidna, ofta även Frej, 
Freja, Oden och alver.

Julblot – Jolnir (julguden, en aspekt 
av Oden), Frej för gott kommande år. 
Firar året som varit. 

Livssteg - ceremonier under livet 
vandring

Livet, med födelseutveckling och 
relationer förstärks i ceremoni och i 
Forn Sed Sverige kallar vi dessa för 
livssteg. Vi har många olika och här 
kommer en översikt. 

Knäsättning / vattenösning / 
namngivning – sker efter födseln då 
barnet är kring 3–6 månader. 

Vuxensteg – Ceremoni för barns olika 
utvecklingsfaser; skolbörjan, pubertet 
och inträde i vuxenlivet vid cirka 18 år. 

Bröllop och handfästelse – vigsel och 
bröllop enligt sed. 

Skilsmässa – relationer avslutas och 
kan göras med medvetenhet och ha 
ceremoni för skiftet. 

Äldresteg – ceremoni för när människa 
blir äldre. kan ske i lite olika faser, vid 
pension, vid menopaus eller andropaus 
bla. 

Begravning  hålla blot och ceremoni 
att fira den som dött.

Per Lundberg
Riksgode
Mer kan läsas på Samfundet Forn Seds 
hemsida https://www.samfundetfornsed.se

Hednisk almanacka 2023 ikan man köpa via samfundet Forn Seds hemsida. Den nnehåller 
texter om respektive månad, om olika blot, gudar och makter, samt tolv fantastiska konstverk 
av konstnären Ludvig Levin (@luddefluff  på Instagram och @levin_ludvig på Twitter).
 
Liggande A4, 26 sidor, spiralupphängning, svenska och engelska texter.
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En julsaga publicerad första gången den 23 
december 2015 på SVT Opinion
Så var det snart dags för jul igen: den 
högtid för att bemärka ljusets återkomst 
som sedan urminnes tider firas i Norden 
vid den här tiden på året. Vintersolståndet 
– årets kortaste dag – är precis i faggorna.
Det vänder; ljuset kommer åter! Med sin 
koppling till årstid och solljus är julen 
ett firande som har alla förutsättningar 
att vara enande – en fest för alla, oavsett 
etnicitet, religion eller härkomst.
Men det är förstås inte så enkelt. När 
kristendomen kom till Norden försökte 
prästerskapet appropriera årstidsfirandet 
för att få människor till att istället fira sin 
guds födelsedag.
Det här har lyckats så väl att de flesta 
människor i Sverige idag förmodligen 
skulle svara ”Jesus födelse” om man 
frågade var ursprunget till julfirandet 
kommer ifrån, trots att det inte stämmer.
Det äldsta firandet av Jesus födelsedag 
man känner till är från Egypten på 
200-talet, men då var det den 20 maj man 
firade. På andra ställen firade man Jesus 
födelsedag den 19 eller 20 april, eller den 
28 mars, eller den 10 eller 6 januari. Man 
har helt enkelt ingen aning om när Jesus 
föddes.
Dock firade man i Rom 
Saturnaliafestivalen sent i december. Det 
fanns även en festival den 25 december 
med namnet Natalis Invicti – den 
obesegrades födelsedag.

Den här bakgrunden är väl känd bland 
kyrkohistoriker, men kyrkorna gör 
ingenting för att folkbilda om detta. Det 
här är synd av två anledningar.
Dels bygger det uppenbarligen på en 
osanning. Dels är det tråkigt att en fest 
som skulle kunna vara enande, för alla 
som vill vara med och bemärka ljusets 
återkomst, istället blir exkluderande.
Samma sak med Luciafirandet som 
även det har rötter i firandet av ljusets 
återkomst.
Under den sista tiden som den julianska 
kalendern gällde i Sverige var lucianatten 
årets längsta natt. Kopplingen till ett 
obskyrt sicilianskt helgon som stack ut 
sina egna ögon är bara ännu ett försök att 
kristna en folkfest.
Även Lucia borde således kunna vara 
allmängods för alla att fira – alla som så 
önskar.
Särskilt verkar den kristna kopplingen 
kunna medföra problem när det kommer 
till jul- och Luciafiranden i skolan. 
Vissa som är ateister finner det kristna 
budskapet oetiskt och menar därför att 
det är opassande med konfessionella 
inslag i skolan i största allmänhet.
Men jul är ju inte något nödvändigtvis 
konfessionellt! En del föräldrar med 
annan religion vill inte att barnen ska 
fira ”kristna högtider”. Men jul är ju inte 
nödvändigtvis något kristet!
Det nutida julfirandet är en mosaik av 
hopplockade delar, både äldre och yngre 

än de kristna inslagen, både inhemska 
och inlånade. Julskinkan är vikingatida.
Tomten är en kombination av den 
nordiska gårdstomten, ett helgon från 
nuvarande Turkiet (S:t Nikolaus) och 
någon sorts Disneyfigur. Hade jag 
skrivit den här artikeln på 1800-talet 
hade julklapparna istället delats ut av 
julbocken, som det nu blivit tradition att 
elda upp i Gävle.
Namnet ”julklappar” kommer sig ur en 
tradition då man klappade på dörren för 
att snabbt slänga in ett vedträ eller en 
halmfigur, inte sällan med ett vidhäftat 
nid-rim om mottagaren, något som 
vidareutvecklats till dagens paket under 
julgranen.
Traditionen med klädd julgran har rötter 
i hednatiden men hämtades i sin nutida 
form från Tyskland för hundratalet år 
sedan. Den svenskaste av alla traditioner 
– det rituella Kalle Anka-tittandet 
klockan tre – går bara tillbaka till 1960. 
Och så vidare.
Jul och Lucia är helgdagar som hör till 
årstiden, som hör till oss alla! I den karga 
nordiska vinternatten behövs högtider 
som minner om ljus och generositet.
Julen är inte exkluderande utan alla 
kan vara med i firandet, oberoende 
livsåskådning. Om man håller sig till 
sanningen är Lucia- och julfirande i skolan 
inga som helst problem. Julfirandet 
tillhör alla.
Patrik Lindenfors

Julen tillhör allaCeremonier 
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”Døden” står det längst uppe på 
Ulfs anteckningspapper där vi sitter 
på Oslo Kongressenter där Human-
Etisk Forbund, Humanisternas 
systerorganisation, håller sin 
Humanistkonferens den 22-23 
oktober 2023. Ulf  Gustafsson och 
jag har blivit inbjudna att tillsammans 
med representanter från Island och 
Danmark få delta när norrmännen har 
beslutat att ta sig an Døden. Jag är själv 
ganska oförberedd på hur det ska bli, 
men i någon slags vanlig ordning så blir 
det väl en slags definitionsdiskussion 
och samtal på scenen.

- Det går inte tala om döden utan att 
tänka på livet, inleder Linn Skåber som 
håller i programmet den första dagen 
och som beskriver Døden som någon 
som en ständigt närvarande vän hon 
inte vill ha.

- Att ha med döden i samtalen mellan 
människor och som en följeslagare 
ger oss en ständig påminnelse om det 
ändliga. Linn berättar om sina föräldrar 
som började sätta väckarklockan på fem 
på ålderns höst i ett försök att få krama 
ur de sista timmarna tillsammans. 

Samtalen under de två dagarna kretsar 
kring sorg, dess olika steg och vikten 
av att låta sorgen vara randig - att tillåta 
alla att sörja som de vill och att som 
sörjande tillåta sig själv att också finna 
glädje. Vi lyssnar till föräldrar vars barn 
avlidit i sjukdom, om en kvinnas syster 
som suiciderat. Ett föräldrapar som 
hjälpte sin vuxna son till Dignitas klinik 
i Schweiz. Vi talar om hur död och sorg 
hanterades i Norge (och Sverige) under 
1800-talet. En målning av en kista på 
ett bord i en stuga. Hur ”bedarlaget” 
fick uppgiften att brygga gravöl och 
hur människorna möttes. Prästen kom 
till våren och höll en begravning men 

sorgen var det byn som försökte hjälpas 
åt att hantera. 

Människorna möttes. Det är det 
genomgående temat under våra två 
dagar tillsammans. Vikten av att mötas. 
Som en av de saker som ger stor glädje 
och mening i detta vårt enda liv, men 
också det viktigaste för att hjälpa 
varandra i sorgen. Att våga prata med 
människor i sorg. 

- I relation till döden lever vi alla i en by 
utan fästning, citerar docenten i filosofi 
Heine Alexander Holmen Epikuros. 

Frågan är om det går att förbereda 
sig? Kanske inte med en fästning 
men genom att samtala med andra, 
genom att fundera på existensen och 
hantera de känslor som kanske dyker 
upp. Att samplanera begravning med 
en person vi älskar. För om det är en 
sak som vi vet så är det att vi ska dö. 
Och vi kan vara säkra på att vi också 
kommer möta människor i sorg. Den 
första dagens samtal om sorg ringar 
in att sorg är ett tillstånd som i stor 
utsträckning påminner om att leva i exil 
och där behoven hos personen i stor 
utsträckning kretsar kring de som gäller 
vid en integrationsprocess. 

- Mitt enda råd till mig själv 20 år 
tillbaka är att jag borde ha byggt starkare 
vänrelationer. Att jag hade vågat ta tag 
i människor, tryckt deras hand och 
berättat för dem att de är viktiga för 
mig, säger Andreas Heldal-Lund som 
lever med en aggressiv cancer. 

Han är med i en panel som ska handla om 
hur ens livssyn påverkas när livet står på 
spel och paneldeltagarna får i slutet av 
samtalet möjlighet att ge oss i salen råd 
om livet - eller döden. Andreas skrattar 
till ”den bästa personen på uppfostran 
är ju den som inte har barn”, säger 
han och fortsätter ”Jag brukar säga 

till föräldrar att de ska leva så att deras 
barn blir stolta över dem, och det vill 
jag säga till er. Lev så att ni är stolta över 
att känna varandra”. Att han säger det 
är speciellt då han dagen innan mottagit 
pris av det norska förbundet på grund 
av hans viktiga arbete med att granska 
och tillgängliggöra scientologernas 
”hemliga” bok, men också för att han 
under flera decennier besökt skolor för 
att prata med tonåringar om vikten av 
att ifrågasätta och rusta sig med goda 
argument.

Senare på dagen sker ett samtal mellan 
sjukhushumanisten Emil Faugli och 
sjukhusprästen Ingun Fossland. De 
berättar om hur de arbetar om att det 
behov av en pluralism bland de som 
kan möta personer som är i behov 
av samtal. Ingunn var pådrivande i 
rekryteringen av Emil och det är tydligt 
att de har stort utbyte av varandra även 
om deras livsåskådning skiljer sig i 
avseende av frågor kring just döden.

Helgen är delvis lågmäld och ledsam. 
Vi är många som torkar tårarna mer än 
en gång. Men också rolig och fylld med 
skratt.

Efter döden, när kroppen blir del i 
andra kemiska och biologiska processer 
och därigenom en del av kretsloppet, ja, 
då är de andra kvar. Den tiden är svår 
att föreställa sig. Vi kan reagera olika 
på tanken att vi inte kommer finnas, 
känna ingen eller stor stress eller ångest 
över döden. Vidare kan vi spontant 
känna starkare behov, eller inget behov 
alls, av att samtala om döden. Men det 
jag sammanfattningsvis får med mig 
efter två heldagar om döden är att den 
behöver oss levande och den skänker 
mening till våra liv genom att hota vår 
existens.

Anna Bergström

DØDEN 
Höstkonferens i Norge
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Om man inget har att säga bör man 
inget säga. Så tack för mig…

Så skulle man ha kunnat avsluta ett 
tal men det skulle också kunna vara 
en ganska oväntad inledning. Inom 
retorikkonsten kallas inledning för 
exordium och en talare behöver ha 
förmågan att fånga in ovilliga lyssnare 
och genast sätta villiga lyssnare på 
banan. Att börja lite oväntat är ett av de 
retoriska tricks som finns för att få till 
ett bra högtidstal.

Ceremonier innebär ett återkommande 
av situationer, aktiviteter och 
talhandlingar.

När vi ser en präst i en amerikansk film 
som säger: “You may kiss the bride!“ 
tolkar vi detta utifrån den rådande 
situationen, utifrån de aktiviteter 
prästen håller på med, den roll han har 
i aktiviteten och de talhandlingar som 
prästen ifråga utför.

Om en korvgubbe skulle säga samma 
sak till en slumpmässig man och kvinna 
på gatan så skulle orden få en helt 
annan betydelse.

Ceremonier har varit viktiga för 
människan så länge som vi kan 
överblicka och i alla kulturer. Fynd från 
hällristningar, gravar och antropologisk 
forskning gör gällande att vi människor 
ständigt haft ett behov av att vara 
ceremoniella - att säga och göra 
speciella saker i speciella situationer för 
att fira speciella tillfällen i våra liv.

Högtidstalen är en del av dessa 
traditioner. Och i denna text kommer 
jag att ge några tips om hur ett sådant 
tal kan byggas upp.

De tre grundläggande förutsättningarna  
för ett ceremoniellt tal är: kairos, 
audience och decorum.

Kairos är ett tidsbegrepp som syftar på 
det rätta ögonblicket. Var sak har sin 
tid, vissa sätt att uttrycka sig och vissa 
ämnen passar sig bäst vid särskilda 
tillfällen. Tajming kan vara a och o i 
talandets konst. När jag exempelvis 
vid ett barnvälkomnande redogjorde 
för Barnkonventionens 13:e paragraf  
“Barn har rätt till yttrandefrihet; att 
tänka, tycka och uttrycka sina åsikter” 
stämde barnet ifråga upp i ett gallskrik 
varpå jag lokaoniskt konstaterade att 
“Ja den paragrafen gillade du visst!” 
vilket gav upphov till muntra skratt. 
Allt i ett tal kan inte alltid vara planerat. 

Audience refererar till den målgrupp 
du har för ditt tal. Det kan vara ett 
sällskap av uppslupna bröllopsgäster, 
en sorgsen skara sörjande vid en 
begravning eller ett gäng aktiva och 
diskussionslystna ungdomar vid en 
humanistisk konfirmation. Talets ton. 
ordval och innehåll behöver anpassas 
till den publik man riktar sig åt. En 
begravning kan exempelvis vara en 
munter och charmig tillställning om det 
passar den avlidne med familj.

Decorum handlar om att klä sitt tal i 
lämplig klädedräkt, att skräddarsy en 
vacker produkt till tillfälle och kund.  

De klassiska retoriska strategierna är 
ethos, pathos, logos.

Ethos är ett centralt begrepp i 
ceremoniella sammanhang och 
handlar om trovärdigheten hos 
talaren (eller dennes källor). Ethos är 
törhända anledningen till att familjer 
söker sig till Humanisterna även för 
barnvälkomnanden, som ju annars en 
vän eller moster skulle kunna hålla i; 
och bröllop, trots att vi humanister 
sällan har vigselrätt. Den externa 
ceremonimästaren ger en trovärdighet 
till ceremonin som gör den legitim, 

festlig och mer rituell.

Pathos är det emotionella innehållet 
och intrycket som talet eller delar av 
talet ger. Det handlar om de retoriska 
beståndsdelarna som appellerar till 
människors känslor. Alla högtidstal 
syftar till att väcka känslor hos lyssnaren: 
sorg, glädje, kärleksfullhet, längtan, 
lättnad, samhörighet och så vidare. 

Logos är det logiska, faktabaserade 
innehållet i ett tal. I ett begravningstal 
är det exempelvis att hålla koll på den 
avlidnes namn och exempelvis komma 
ihåg faktadetaljer om personens uppväxt 
och platser som varit viktiga och som 
framkommit i samtal med de anhöriga. 
Problem med fakta i högtidstalet kan 
kraftigt påverka publikens upplevelse 
av dig som en kompetent högtidstalare. 

Aristoteles lyfter även fram det han 
kallar mythos som är den estetiska 
delen av högtidstalets poetik (poetiska 
framställning). Han betonar att talet 
behöver en handling, en övergripande 
“historia” som berättas så att det finns 
en röd tråd genom talet.

Till detta tillkommer retorikens 
stilfigurer som är många till antalet.

Stilfigurer är knep som kan användas 
för att få fram ett budskap mer effektivt 
eller på ett vackrare, intensivare eller mer 
minnesvärt sätt till lyssnaren. Talen kan 
med hjälp av dessa språkliga redskap 
mejslas ut till avancerade konstverk.

Till höger har ni min tio i topp-lista med 
stilfigurer att använda vid högtidstal.

Vi har nått avslutningen, conclusio av 
den här artikeln. Det är dags att knyta 
ihop säcken och påsen och handväskan. 
Slutet gott, allting gott. Publiken 
behöver förstå att talet och ceremonin 
är slut. Det är dags att kyssa bruden.

Janna Aanstoot

Retorik för högtidstalareCeremonier 
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Parafras. Parafrasering innebär att 
man lånar en känd formulering från 
exempelvis en låt, en bok eller ett tal 
men lägger egen text till formuleringen. 
Att hitta fraser som en hel publik i olika 
generationer känner igen är inte alltid 
så lätt. Martin Luther Kings tal börjar 
exempelvis bli lite till åren men har här 
använts vid ett barnvälkomnande: Jag 
har en dröm. En dröm om ett gott liv 
för dig och dina föräldrar. 

Antites. I antitesen som stilfigur 
målar man upp en svartvit bild med 
skarpa kontraster. Exempelvis från 
ett barnvälkomnande: Du unga hand i 
mormors gamla, en len barnakind mot 
rynkor många, ett nytt liv och ett liv 
levt.

Tretalet. The power of  three. Den heliga 
treenigheten. Att upprepa något tre 
gånger är en klassisk stilfigur som är 
mycket användbar. Man kan upprepa 
första delen av en sats (anafor): T.ex. 
Han har levt ett gott liv. Han har levt 
länge. Han har levt klart. eller sista 
delen (epifor): T.ex. Kärleken är allt. 
Du är allt. Vi är allt.

Paronomasi. Paronomasi bygger på 
ordlikhet. En klassiker från bröllopstal 
är exempelvis: Håll om, håll av, håll ut!

Alliteration. Alliterationen fokuserar 
på ordens initiala ljudharmoni. T.ex. 
Bröllop och begravningar, att förälska 
sig och förbarma sig, att älska och ärva.

Stegring. Stegring innebär att man stegvis 
förstärker något för att framhäva 
vikten av något. T.ex. Ni ska finnas för 
varandra denna vecka, nästa månad, ett 
helt liv.

Synonymi. Synonymi innebär att man 
förstärker det man vill säga genom en 
uppräkning av synonymer som betyder 
samma sak. T.ex. Din make tycker om 
dig, gillar dig, älskar dig, avgudar dig.

Kiasm. I en kiasm spegelvänds två delar 
i ett uttryck. Så är exempelvis gjort i vår 
humanistiska slogan: Somliga tror på 
ett liv efter döden: vi tror på ett liv före 
döden. 

Metafor. I en metafor får ett 
begrepp en överförd betydelse där 
egenskaper från ordets ursprungliga 
användningsområde överförs till ett 
annat område. Här kan man ge exempel 
från en begravning: Ludvig har passerat 
sitt livs höst.

Allegori. I en allegori löper man linan ut 
utifrån en metafor och balanserar vidare 
på metaforen. Man tar konsekvensen av 
att befinna sig på hög höjd och hoppas 
att balanssinnet räcker ända fram. 
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Till begravningen
Vi har samlats i dag för att minnas
en människas lilla liv
Frukostar som åts var morgon
Skolgång som gick som den gick
Små förälskelser och de stora
de besvarade som kom att bestå
Katter du haft och nån resa
Kanske ett barn eller två
Nåt roligt du gjort eller skapat
människor du mött och hållt kvar
Allt som var du på en timme
med kaka och kaffe till
Vi hoppas ditt liv var ett gott ett
och tar oss en påtår till.

Janna Aanstoot

Till barnvälkomnandet
Vi ställer inga krav, 
du vackra vilda bäbis
Bara att ditt liv med oss
nog inte blir förgäves.
Att nåt var bra
att nåt gick rätt
att du blev vettig 
på nåt sätt.
Men om det sket sig på nåt vis 
vi hoppas att de preskriberar
de fel vi gjort i god tro, barn 
så att du inte reklamerar

Till bröllopet
I mogen ålder
som ost och vin
när allt av världens goda
tar plats just här
hos dig och mig
och smakar ljuvt
och rikt

När ungt
var oblommat och kart
och surt som själva räven
och solljus, vind och tidens tand
gjort vassa hörnen lena
Då skålar vi
för djupt och hett
men också stolt och stadigt
och önskar oss
ett liv i lek
med ost och vin
och vardag.

Till konfirmationen
Var en SNÄLL människa: 
Behandla andra människor väl,
här, i skolan, på Internet, 
nu i tonåren och senare som vuxna.

Var en TÄNKANDE människa. 
Läs och lär och klura. 
Förstå.
Uppfinn saker, förändra saker.

Var en LYCKLIG människa. 
Älska din nästa.
Gör människor glada.
Känn dig nöjd.

Lämna sedan den här världen
lite bättre än du fann den. 
Lite snällare, 
lite mer tänkande 
och 
lite lyckligare.

Dikter till 
ceremonier
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Humanisternas höstkonferens
Uppsala 19-20 november 
Existentiell hälsa
Konferensens första dag inleddes i 
Vuxenskolans lokaler i centrala Uppsala 
med att Anna Bergström hälsade de 
närmare sextio närvarande medlemmarna 
mycket välkomna. Anna underströk 
att det är Uppsalas lokalavdelning som 
har bestämt och planerat programmet 
och att en avdelning som vill ha samma 
makt nästa år får erbjuda sig att anordna 
konferensen då.

Ingrid Domingues och Sven 
Olof  Andersson informerade om 
Humanisthjälpen. Det är en hjälp- 
verksamhet på sekulär humanistgrund, 
numera en insamlingsstiftelse med 
90-nummer. Alla jobbar ideellt och alla 
pengar går till hjälpmålen, som främst är 
skydd för kvinnor, ungdomar och barn.  

Härefter modererade Anders Nordström 
ett givande samtal mellan Ulrika Knutson, 
Carl Reinhold Bråkenhielm och David 
Rönnegard på temat Livet och döden – 
Att vara eller inte vara. 

David, filosof, ekonom och ordförande, 
inledde. Att vara är inte bara att existera, 
utan att också kunna värdera sin existens. 
Livets förgänglighet ger livet mening. 
Religion har som uppgift att lindra 
rädslan för döden, men all ovisshet gör 
att effekten blir den motsatta. Ateisten 
behöver dock inte frukta döden, bara 
kanske själva döendet.

Carl R, präst och forskare i 
religionsvetenskap, höll sig till 
kristendomens olika ingångar till 
möjlighet till evigt liv. En är en 
översinnlig tro på evigt liv. En annan 
är en öppen a-teoretisk tolkning av 
kristendomen, som främst innehåller 
känslomässiga stämningar kring evigt liv. 
En tredje är en reviderad kristendom, en 
intellektualisering med en grundläggande 
tillit till att det finns något bortom detta 
liv som ger anledning till hopp.

Ulrika, kulturjournalist men ”inte filosof  
eller forskare”, tog upp konstnärliga 
föreställningar om vårt vara eller icke vara, 
frågor som alltid varit levande i konsten. 
I kontrast till det dystra Dödsriket kom 
sedan kristendomen med sin affärsidé: 
Himmelriket! I dag sägs döden vara tabu, 
men står ändå högt i kurs, t.ex. i deckare 
och Halloween.

Lördagen avslutades med uppskattade 
gruppsamtal med hjälp av ”Öppna kort”.

Söndagens inslag bestod av två djupt 
berörande inlägg; Staffan Bergström om 
frivillig dödshjälp och utdelningen av 
Hedeniuspriset till Nahid Persson och 
hennes presentation av sitt arbete. Liksom 
Ida Hallgrens Öppna kort från lördagen 
kretsade kring väsentliga existentiella 
rättigheter som rätten att tänka och lyssna 
och rätten att tänka och bli hörd kretsade 
Staffans och Nahids inlägg också kring 
existentiella rättigheter: i Staffans fall 
kring rätten till en värdig död och i 
Nahids fall kring rätten till ett värdigt liv.

Båda inläggen var också djupt personliga. 
Staffan relaterade naturligtvis till det 
aktuella fallet kring Per Maritz, men 
tankarna var allmängiltiga. Det han 
betonade var att det gällde att hjälpa 
en vaken, medveten, beslutskompetent 
människa till en värdig frivillig avslutning, 
inte medhjälp till självmord. Valet står 
inte emellan liv och död, valet står mellan 
ett värdigt och ett ovärdigt slut. Och 
underlåtenhet är också ett val!

Nahid Perssons gripande redogörelse 
kretsade dels kring hennes konkreta 
arbeten som filmen Hör min röst – 
slöjans revolution, dels kring hennes 
personliga reaktioner under uppväxten 
i Iran, under livet i Sverige och hur det 
var att återvända – inte helt riskfritt – och 
filma i Iran. Om hur svårt det var att se 
människor lida, om vad hon tog med sig 
till Sverige, om hur för många politiker 
oljan är mer värd än människoliv, om hur 
iranierna förlorat tron på gud och hur 
islam blivit ett instrument för förtryck 
och misogyni. Om hur demokrati är att 
erkänna människors värde.

En mycket värdig mottagare!

Slöjans revolution finns på https://www.
svtplay.se/video/30257346/hor-min-
rost-slojans-revolution 

Göran Anér & Olof  Stroh, Uppsala

Lokala nyheter från Väst
Bokmässan kom igång igen i år, efter 
ett par års uppehåll för pandemin. 
Humanisterna Väst stod som vanligt 
för arrangemanget i Humanisternas 
monter, denna gång tillsammans 
med HumanistHjälpen. Frivilliga 
medlemmar och donatorer hjälpte 
till i montern, pratade med besökare, 
delade ut broschyrer och sålde böcker. 
Intresse och besöksantal var ungefär 
som innan uppehållet. Något fler än 
vanligt sökte upp montern för att de 
redan kände till Humanisterna. Flera 
hade även frågor om den lokala konfan 
i Göteborg, en glädjande utveckling. I 
montern gavs också föreläsningar inom 
olika ämnen, de filmades och ligger 
på hemsidan. På bilden från mässan 
syns Sven Olof  Andersson, Amineh 
Kakabaveh (föreläsare, VHEK), Ingrid 
Domingues och Ulf  Gustafsson, 
förbundssekreterare.

Väst samlar nu krafter för en ny 
lokal konfakurs i mars. Som tidigare 
blir det först introduktionskväll med 
konfirmander och anhöriga, sedan åtta 
kvällsträffar, en lägerhelg efter den andra 
träffen, samt en högtidlig avslutning i 
lämplig lokal. Lokala konfan startade 
2017 och underlaget i göteborgstrakten 
verkar räcka till. Till kommande kurs 
är sju av de sexton platserna bokade 
redan i oktober, vilket pekar på ännu en 
fullbokad kurs till våren. Intresserade 
bör skynda på med bokning innan 
platserna tar slut. En glädjande nyhet 
är att flera tidigare konfirmander nu vill 
komma tillbaka, men som handledare. 
Väst ställer gärna upp som mentor för 
andra lokalavdelningar som vill komma 
igång med egen lokal konfirmation.

Rapporter från humanistarrangemang
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Traditioner kan vara bra eller dåliga

Den av hederstraditioner övergivna 
mamman till nyfödda Hiba försökte 
själv förgäves hitta hjälp för dotterns 
konstiga utväxt i nacken. Helt förstörd 
av sorg kom hon slutligen till Ahddanes 
kvinnohus i Marocko. En fristad för 
hedersdrabbade och hjälpmål för 
HumanistHjälpen.

-Vi tog genast barnet till en läkare för att 
få en diagnos, berättar Mme Mahjouba 
på Ahddane. Efter flera undersökningar 
och magnetröntgen står det klart att 
barnet akut måste opereras.

Tryck i hjärnan

Utväxten visade sig bero på vätska 
under högt tryck runt lillhjärnan. 
Vätskan kan ledas bort genom 
operation. Då minimeras risken för 
så kallad vattenskalle. All fördröjning 
ökar trycket och risken för allvarliga 
framtida skador. Men det är inte lätt 
att finna rätt lokala resurser för en så 
avancerad operation av en baby. 

-Det saknas ännu klartecken från 
narkosläkare, berättar Mme Mahjouba, 
men vi hoppas att operationen blir av 
inom kort. 

Inga samhälleliga rättigheter

Ett stort problem är att barnet saknar 
ID-handlingar. För att få det måste 
fadern godkänna barnet. Men han 
försvann så fort fästmön blev gravid. 
Hederstraditioner har isolerat mor 
och barn från familj, samhälle och 
samhälleliga rättigheter, som fri 
sjukvård. Ahddane bidrar här med 
stora summor för sjukvård.

Tack alla donatorer!

-Allt hopp står till donatorers varma 
hjärtan, hälsar Mme Mahjouba. Tack 
alla givmilda medmänniskor. Låt oss 
hjälpas åt att rädda det här lilla livet!

Julen - till skillnad mot hedersförtryck - 
är en fin tradition och vi vill passa på att 
förmedla tack till alla våra givare från 
våra övriga hjälpmål.  

Barnhemmet Tarouanou i Marocko: 
-Ni har skapat leenden och glädje i 
barnens ansikten! Vi är alla oerhört 
tacksamma för er långsiktiga hjälp!

Kvinnohuset och förskolan Oum El 
Banine i Marocko: -Ert stöd tillåter 
oss att nå viktiga humanitära mål och 
kunna ge skydd och vård för kvinnor 
och barn i svåra omständigheter.

Den sekulära humanistiska skolan 
Katumba i Uganda: -Ni ger oss 
ovärderlig hjälp! Den har bidragit till 
att skolan nått enastående resultat i 
en av de mest försummade delarna av 
Uganda.

Paraplyorganisationen SMUG 
(Sexual Minorities Uganda) i 
Uganda: -Ert ekonomiska stöd 
säkerställer kritiska livräddande 
räddningstjänster till den hotade 
HBTI+-gemenskapen i Uganda!

Föreningen GAPF (Glöm Aldrig 
Pela och Fadime) i Sverige: Vi sänder 
ett tack för medel som bidragit till att 
upprätthålla jourverksamheten för 

hedersdrabbade kvinnor, barn och 
ungdomar. 

Föreningen VHEK (Varken Hora 
Eller Kuvad) i Sverige: -Ett innerligt 
och varmt tack för all solidaritet och 
ekonomiskt stöd i vår kamp mot 
hedersförtryck!

Jouren TRIS (Tjejers Rätt I 
Samhället) i Sverige: -Tack för att ni 
väljer att stödja TRIS! Era gåvor går 
oavkortat till barn och ungdomar som 
riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
förtryck och våld.

Föreningen Hjälpkällan i Sverige: 
-Tack för ert stöd! Det gör det möjligt 
för oss att skapa fler aktiviteter till hjälp 
för avhoppare och deras anhöriga. 

Du kan hjälpa med en donation NU, 
mitt i den pågående Julinsamlingen. Du 
kan skriva önskat hjälpmål. Maila för 
att få ett Gåvobevis att ge bort!

Swish 90 02 791   Plusgiro 90 02 79-1  
Besök vår hemsida: humanisthjälpen.se

Vi använder inga pengar till löner, hyror 
eller liknande. Allt arbete utförs ideellt. 
Vi vill skicka varenda krona!

Sven Olof  Andersson &
Ingrid Domingues
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