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r |  p f  t  S3 närmar vi oss homosexualitetens dolda historia i 

Västerbotten. Umeå räknas som en av Sveriges 

bästa städer för homosexuella, men hur har det 

varit och hur är det på landsbygden? Är homo

sexualitet mer accepterad nu, eller går det för sig bara man inte talar högt 

om det? Hur är det med föräldraskap, partnerskap och äktenskap? Och 

vad säger man inom Svenska kyrkan?

Gudrun Norstedt, frilansskribent och biolog, inleder med en historisk till

bakablick över hur samhället sett på homosexualiteten genom åren, hur 

det varit och är att vara homosexuell på landsbygden i Västerbotten jäm

fört med i städerna. Det gör hon bland annat utifrån aktuell forskning just 

i våra trakter.

journalisten Monica Gustafsson Engström  arbetar som lokalreporter i 

Vännäs för Västerbottens-Kuriren. Hon bidrar med en text om 30-årsjubi- 

lerande RFSL-Umeå, den framgångsrika lokalavdelningen av Riksförbun

det för Sexuellt Likaberättigande, som är den största organisationen för 

homo- och bisexuella utanför storstäderna. Det är en berättelse om en envis 

och ibland svår kamp i motvind för ett erkännande som inte ens idag är 

självklart överallt.

Prästen vid Tegskyrkan i Umeå, Per-Inge Planefors, prästvigdes 1977 för 

ärkestiftet av Olof Sundby. Han är kritiker i Västerbottens-Kuriren och direk

tor för stiftelsen Samtidskultur. Planefors påminner om ett grundläggande 

kristet värde: nästankärleken och han ifrågasätter den moralism som spö

kar i kyrkornas syn på sex mellan två personer av samma kön.

Journalisten Karin Bernspång arbetar också för Västerbottens-KurirenMon 
medverkar med två artiklar -  i den första får vi genom ett samtal med de 

båda kvinnorna Jaana och Berith Juvonen ta del av deras syn på kärlek och 

homosexualitet. I den andra möter vi Hanna, som nyligen fått barn tillsam

mans med sin partner, och som berättar om sin syn på föräldraskap och 

adoptioner.

I Nära notiser presenteras ett antal aktuella julklapps- och presenttips 

ur hembygdsförbundets bokförråd.

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till 

Västerbottens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker 

och mottagningar ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.



Det råder ingen tvekan om  a tt  homosexuella ä r en u tsa tt g rupp  i  vå rt samhälle. 

Hetspropaganda som r ik ta r sig m o t homosexuella ä r en lig t flera undersökningar 

va n lig t fö rekom m ande och det kan lång t ifrån  uteslutas a t t  denna p ropaganda  

påverkar om fa ttn ingen  av såväl vå ld  och h o t m o t homosexuella som andra  

trakasserier och kränkn inga r av  personer m ed denna sexuella läggn ing. Det är 

em ellertid  i  dag in te  s tra ffba rt a t t  u ttrycka  h o t eller m issaktn ing m o t homosexuella  

som grupp.

Vi anser, även m ed beaktande av intresset a t t  behålla  vidast m ö jliga  y ttrande

frihe t och tryckfrihet, a t t  övervägande skäl ta la r fö r a tt  hets m o t homosexuella  

ska ll krim inaliseras. Vi föreslår a t t  de t sker genom  en u tv idgn ing  av  den nuvarande  

bestämmelsen om  hets m o t fo lkg rupp  i 16 kap. 8 § BrB. B ro tte t benämns dock i dessa 

fa ll som hets m o t homosexuella. S tra ffe t b lir  de t sam m a som fö r hets m o t folkgrupp.

Man ville gä rn a  tro  a tt  o v a n s tå e n d e  c ita t ha r m ån g a  år på  n acken  m en  så ä r  d e t inte. 

D et är h ä m ta t ur Statens o ffentliga  u tredn inga r 2000:88 och  b y g g e r alltså på  en  h ö g s t 

reell ve rk lig h et för m ån g a  h o m o sex u ella  i d a g e n s  Sverige. D et är v isserligen  in te  m er 

än d ry g t fem tio  år sed an  lagen  som  fö rb jö d  h o m osexuella  fö rb in d e lse r avskaffades 

och  ö p p e n h e te n  ökar stad ig t, särskilt p å  sen a re  år. Till ex em p el ä g e r  h o m osexuella  

p a r n u m era  sam m a rä ttig h e t a tt  p rövas som  ad o p tiv fö rä ld ra r som  h e terosexuella . 

Och får M ona Sahlin b e s täm m a  kom m er också d e  h o m osexuella  so m  vill a tt  kunna 

g ifta  sig -  i kyrkan.

Allt d e tta  är bra, m ycket bra. Men d e t  räcker in te . H om ofobin  -  d e n  person liga , 

irrationella  rädslan  för h o m o sex u alite t, h o m osexuella  m änn iskor eller e g n a  h o m o 

sexuella im pu lser -  är a lltjäm t en  rea lite t i sam hälle t. M ånga hom osexuella , kvinnor 

och m än , v ittn a r om  a tt  d e  u tsa tts  fö r så kallade h a tb ro tt, e n b a r t  på  g ru n d  av  sin 

läggn ing . Även m ed  d e n  lag än d rin g  so m  n u  kom m er, finns risken a tt  d e t  ta r  lång 

tid  innan  m änn iskor är fria a t t  ö p p e t  leva so m  d e  vill, var d e  vill.

D etta  n u m m e r av Västerbotten  har h o m o sex u ellas villkor förr och nu som  tem a . 

Min fö rh o p p n in g  ä r  a tt  M u see t och  H em b y g d sfö rb u n d e t m ed  d essa  reflek tioner 

kan bidra till e n  ökad  fö rståelse , a cc ep ta n s  o ch  to le ran s  i sam h älle t och  e tt  ö p p n a re , 

m er fö ru tsä ttn in g s lö s t sam tal.

O L A  K E L L G R E N
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Det man inte talar om finns inte
G U D R U N  N O R S T E D T



Det fanns inga hom o- eller bisexuella i 

Västerbotten förr i tiden. Skogsbruks- 

m entaliteten  och d et tunga arbetet 

häm m ade sådana tendenser. Och om  

det ändå funnits några så skulle d e snart 

ha flyttat från länet, eller åtm instone till 

Umeå, för att få vara mer anonym a.

För inte skulle det ha varit särskilt lustigt 

att bo på en liten ort i Västerbotten om  

man var hom o- eller bisexuell.

Den typen av svar fick umehistorikern Svante 
Norrhem  när han frågade före detta väster
bottniska präster och kommunpolitiker om 
deras kontakter m ed homo- eller bisexuella. 
De flesta hade aldrig träffat på ”så’na” i sin 
yrkesutövning, och inte sällan antog de att 
det berodde på att det helt enkelt inte funnits 
några i våra trakter.

Intervjuerna med prästerna och politikerna 
är en del av en omfattande studie som Svante 
Norrhem gjort om synen på homosexualitet i 
Västerbotten från 1950 till början av 1980- 
talet. Om  detta har han skrivit i boken Den 
hotfulla kärleken: homosexualitet och vanlig
hetens betydelse (2001). Den största delen av 
Svante Norrhems material utgörs av djupinter
vjuer med tolv homo- och bisexuella män och 
kvinnor som alla levt och lever i Västerbottens 
län. Den äldsta är född 1912 och den yngsta 
1960, men de flesta föddes på 1930- eller 
1940-talet. Fyra av dem har erfarenheter från 
Umeå, en från Skellefteå och resten från övriga 
länet, främst inlandet. De flesta kommer från 
arbetar- eller småbrukarmiljö.

De män och kvinnor som Norrhem  inter
vjuat bevisar genom sin blotta existens att det 
funnits homo- och bisexuella i Västerbotten. 
Men det är inte så konstigt att prästerna och 
politikerna aldrig fick syn på dem, för de stack 
inte av på något sätt. De skötte sitt jobb och 
odlade sin potatis och handlade på boa precis 
som alla andra. Den andra sidan av deras liv, 
den där sidan som bestod av m öten och kon
takter m ed likasinnade, eller bara av dröm 
mar -  den antyddes aldrig m ed ett ord.



Tystnad rådde på alla håll. Svante Norrhems 
informanter fick inte lära sig något om hom o
sexualitet i skolan. I tidningarna förekom or
det bara i sammansättningar som ”homosex- 
härvor” och ”homosexmord”. Ibland kunde 
det också finnas en "bybög” i trakten, en udda 
och ringaktad figur som föräldrar varnade 
sina barn för.

Allt som eventuellt sades var negativt, och 
allt handlade om män. Den som var ung och 
lesbisk kunde känna sig så ensam i världen att 
det inte ens föresvävade henne att det skulle 
kunna vara annorlunda på en större ort. Som en 
kvinna sa: "Och man tänkte, men är man ändå 
ensammen i Västerbotten? Va? D et var man ju 
inte. Men man upplevde det faktiskt så.”

De flesta gjorde därför som sina jämnåriga 
och skaffade sig heterosexuell partner och 
barn. Så småningom lyckades dock de män 
och kvinnor som Svante Norrhem  intervjuat 
etablera kontakt m ed andra homo- eller bi
sexuella, och idag har alla utom  en lämnat 
sina heterosexuella förhållanden bakom sig.

H ur gick det till? H ur lyckades de ta sig in 
i den fördolda världen?

Kontaktannonser var ett mycket vanligt 
sätt, både för kvinnor och för män. Annonse
ringen skedde i förtäckta ordalag i vanliga 
dags- och veckotidningar, men så småningom 
också i den framväxande gaypressen. Hade 
man väl lyckats få en kontakt kunde den leda 
till flera. Särskilt männen byggde upp nätverk 
som kunde bestå av 20-25 män som bodde på 
olika orter i inlandet och som höll kontakt via 
telefon.

Lättare för männen

Männen hade det vanligen lättare än kvinnor
na, eftersom de rörde sig mer utanför hemmet 
och oftare träffade nya människor genom arbe
tet. I skogs- och flottningsarbetets helmanliga 
miljö kunde det finnas rika möjligheter till sex
uella kontakter -  om det sköttes diskret. Inom 
hotell- och restaurangbranschen arbetade rela
tivt många homosexuella män. Faktiskt kunde 
även frikyrkorna erbjuda en fristad. Inom en 
del församlingar delade ogifta evangelister bo
stad, och åtminstone några homosexuella har 
på detta sätt kunnat leva tillsammans, fullt syn
ligt och samtidigt obemärkt.

Männen hade också möjlighet att söka sig till 
homosexuella träffpunkter i Umeå. Precis som 
i större städer fungerade vissa parker, offentliga 
toaletter och badhus som raggningsställen. Dit 
drogs såväl umebor som män från andra delar 
av länet. Området från Broparken via hamnka
jen bort till Döbelns park var ett känt stråk åt
minstone från 1950-talet och framåt. I båda 
parkerna fanns offentliga toaletter och en park
vegetation som var lummigare än nu. "Det 
prasslade ju i varenda buske på somrarna” en
ligt en informant.

63°50' är dock ingen idealisk breddgrad 
för parkraggning. Under de få månader då det 
är tillräckligt varmt är det som regel alltför 
ljust. Därför var inomhusmiljöerna minst lika 
viktiga. Under 1950- och 1960-talen gick 
män som ville träffa män framför allt till Stora 
hotellet vid Rådhusparken, där de kunde stå 
och hänga vid en av de få bardiskarna i Umeå. 
Ett billigare alternativ var herrtoaletten i käl
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laren under den gröna kiosken vid Renmarks- 
torget, som sägs ha utgjort en träffpunkt för 
män redan på 1930-talet.

På olika vägar lyckades alla de som Svante 
Norrhem  intervjuat träffa andra som kände 
likadant. De flesta har också haft långvariga 
förhållanden m ed någon av samma kön eller 
till och m ed varit sambo. Till och m ed dessa 
förhållanden kunde dock skötas så diskret att 
de passerade för icke-homosexuella. Den he
terosexuella omgivningen lät sig mycket vil
ligt luras. Släktens barn lärde sig tidigt att inte 
fråga om vissa saker. Vanligheten värnades av 
samtliga inblandade.

Således kunde kvinnor bo ihop i åratal och 
alltid anlända i sällskap till släktkalasen, men 
konsekvent omtalas som väninnor. En man 
berättar att hans far brukade spekulera kring 
vilka kvinnor han och hans sambo kunde tän
kas ha träffat. För honom var de aldrig annat 
än två ungkarlar som delade bostad. En annan 
man beslöt sig sent i livet för att flytta ihop 
m ed en betydligt yngre man -  under stor vån
da, för vad skulle släktingar och grannar säga? 
Oron var onödig: alla utgick från att den yngre 
mannen var hans son.

En man ifrågasätter på ålderns höst varför 
han alltid hållit tyst: ”... man har väl varit för 
stolt: ’nä, huvva inte vill jag skämma u t mig 
på töcke in te”’. En kvinna har dock sin stånd
punkt klar: ”Nej, det man har osagt är bäst.”

Det man inte talar om

D et man inte talar om, det finns inte. Tystna
den har varit en förutsättning för bibehållen

normalitet. Och behovet av att upprätthålla 
denna normalitet, denna vanlighetens illu
sion, tycks ha varit precis lika stark hos de 
homo- och bisexuella som hos deras närmaste. 
Så har de homosexuella förhållandena förblivit 
osynliga till och med när de levts helt öppet.

Svante Norrhem  konstaterar att homo- 
och bisexuella som valt a tt stanna i länet i de 
flesta fall tvingats göra betydande inskränk
ningar och anpassningar av sitt liv för att inte 
uppfattas som utm anande eller hotfulla. Den 
som inte kunnat tänka sig att leva m ed dessa 
begränsningar har troligen flyttat.

Andå har de män och kvinnor som berättar 
i Den hotfulla kärleken framför allt levt som 
homo- och bisexuella efter 1944, det år då 
homosexuellt umgänge mellan vuxna avkri
minaliserades. Innan dess måste tystnaden ha 
varit ännu mer kompakt.

Stränga straff för "otukt"

Mellan 1864 och 1944 gällde de hårda for
muleringarna i strafflagens 18 kap. 10 §: ”Övar 
någon med annan person otukt, som emot na
turen är, eller övar någon otukt med djur; varde 
dömd till straffarbete i högst två år”.

Vad menas då m ed detta? Vad i all världen 
är otukt m ot naturen?

Begreppet ”otukt m ot naturen” (eller ”so- 
dom i”) har använts länge i kristen tradition 
och har tolkats på olika sätt -  oftast omfattas 
även otukt m ed djur. D et som avsågs när la
gen infördes var emellertid alla former av 
penetrerande sex mellan människor utom  det 
”naturliga”, det vill säga penis inträngande i
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Några viktiga årtal

1944 tilläts h o m osexuella  fö rb in d e lse r m ellan  vuxna

1950 b ild ad es R iksförbundet för Sexuellt L ikaberä ttigande, RFSL

1973 u tta lad e  rik sdagen  a tt  hom osexuell sam lev n ad  är e n  från 

sam h älle ts  sy n p u n k t full a cc ep tab e l sam levnadsfo rm

1978 in fördes sam m a å ld e rsg rän s för h o m osexuella  fö rh ållan d en  

som  för h e te rosexuella

1979 avskaffade Socialstyrelsen h o m o sex u a lite t som  sjukdom s- 

b e g re p p

1987 in fördes fö rb u d  a tt  diskrim inera hom osexuella

1988 in fördes lag o m  hom osexuella  sam b o r

1995 in fördes lag om  reg is tre ra t p a rtn e rsk ap , d e t  vill säga e tt  

slags b o rg erlig t äk ten sk ap

2002 riksdagen  fa tta r  b eslu t om  a tt  h o m osexuella  ska ha sam m a 

rä ttig h e te r  som  hete ro sex u ella  a tt  p rövas som  ad o p tiv fö räld rar 

sam t a tt  lagen  om  h e ts  m o t fo lk g ru p p  även  skall o m fa tta  h o m o 

sexuella

slidan, Anala samlag var förbjudna, oberoen
de av de deltagandes kön, medan det i princip 
var tillåtet för två män eller två kvinnor att 
tillfredsställa varandra m ed händerna. Rätts
praxis förändrades dock efter hand, så att åtal 
kom att väckas för alla former av sexuellt um 
gänge mellan personer av samma kön, medan 
heterosexuella par fick bedriva snart sagt vilken 
otukt som helst.

Så länge dessa bestämmelser gällde kunde 
alltså en ömsesidigt uppskattad kärleksnatt 
mellan två vuxna människor leda till en läng

re tids vistelse på fängelse eller mentalsjuk
hus. Inte desto mindre fanns det homosexu
ella nätverk i Västerbotten även på den tiden. 
D et visade sig när någon ställdes inför rätta.

Uppmärksammat rättsfall i Västerbotten

Jens Rydström, historiker vid Stockholms uni
versitet, har analyserat sådana rättsfall i en dok
torsavhandling med titeln Sinners and citizens: 
bestiality and homosexuality in Sweden 1880- 
1950 (2001). Rydström har lyckats hitta 1 500 
män som under denna period ställts inför rätta 
för otukt mot naturen, men endast tolv kvin
nor. De åtal som gällde sexuellt umgänge mel
lan vuxna kvinnor rörde samtliga Stock
holmsområdet.

En av de mest omfattande manliga "homo- 
sexhärvorna" i landsorten började nystas upp 
i november 1941, när en 45-årig folkskollära
re i e tt litet samhälle i Västerbottens inland 
greps. Så småningom ställdes han inför rätta, 
i likhet m ed 16 män som han haft sexuellt 
umgänge med. Läraren, som hos Rydström 
går under pseudonymen Martin Faxe, hade 
e tt vittförgrenat homosexuellt kontaktnät 
m ed både män från orten där han arbetade 
och från övriga Sverige. D et bör kanske un
derstrykas att det inte var några skolgossar 
som läraren var intresserad av: hans älskare 
var vuxna män eller i några fall ynglingar.

Sina långväga kontakter hittade Martin 
Faxe genom kontaktannonser i bland annat 
Allas veckotidning. En av annonserna, från 
1940, var formulerad på följande sätt: "Man
liga kamrater önskas av en 3 5 -årig, ogift tj äns- 
teman, m ed egen sportstuga och intresse för
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blomsterodling. Gärna yngre kamrater, som 
kunde ta vid, då jag en gång lämnar allt.”

Via annonserna fick han kontakt m ed flera 
män -  en musikstudent från Uppsala, en jord
bruksarbetare från Landvetter, en arbetare 
från Trehörningsjö, en lärare i Luleå, en norsk 
kock. Med dem hade han ett intellektuellt 
och känslomässigt utbyte via brev, men han 
reste också mycket och träffade sina vänner 
och älskare personligen. Tillsammans med 
jordbruksarbetaren från Landvetter kom 
Faxe dessutom i kontakt m ed den homosexu
ella subkulturen i Göteborg.

På hemortens café eller på bio träffade 
Faxe andra attraktiva unga män som han bjöd 
hem  och förförde. För en del var det ingen 
trevlig erfarenhet, medan andra blev åter
kommande gäster.

Totalt hade Faxe sexuella förbindelser med 
mer än tio unga män i trakten. I november 
1941 gick en av dem till polisen.

Rättegången blev en av de mest om fattan
de i sitt slag i Sverige. De flesta av Faxes äls
kare fick tre månaders straffarbete, medan en 
förklarades mentalsjuk.

Faxe själv fick tillbringa närmare ett år på 
Umedalens mentalsjukhus. Han erbjöds kas- 
trering, men avböjde. I stället började han fli
tigt uppvakta sköterskorna, och snart kunde 
en kvinna intyga att hon flera gånger haft 
samlag m ed patienten. Denna lovande u t
veckling ledde till a tt Faxe försöksutskrevs. 
Kyrkoherden i hemförsamlingen fungerade 
som övervakare och rapporterade regelbun
det till mentalsjukhuset om skollärarens goda 
uppförande. 1944, det år då homosexuellt

umgänge mellan vuxna blev lagligt, frigavs 
Faxe definitivt och kunde återuppta sitt arbete.

Martin Faxe levde på en ort m ed några 
hundra invånare, men han var inte på något 
sätt isolerad. Med hjälp av kontaktannonser 
knöt han band kors och tvärs över hela 
Sverige, och det gick utm ärkt att ta tåget eller 
bussen till Luleå, Arvidsjaur eller till och med 
Göteborg för att underhålla kontakterna. 
Han var inte unik. Samma år som Faxe ställ
des inför rätta åtalades 19 män i en ”härva” i 
Skellefteå, och 14 män i järnvägsknuten 
Långsele. Liknande affärer, m ed upp till 33 
åtalade, förekom i småorter som Jönköping, 
Halmstad, Norberg och Sandviken under 
1930-talet. Rimligen är detta bara toppen av 
isberget: de flesta kontaktnät måste ha förbli
vit hemliga. Man kan faktiskt säga att det 
fanns homosexuella subkulturer eller åtmins
tone nätverk utanför storstäderna som upp
rätthölls genom kontaktannonser och all
m änna kommunikationsmedel.

Den typen av nätverk tycks ha uppkom m it 
i Sverige omkring 1930, av Jens Rydströms 
rättshistoriska material a tt döma. Dessförin
nan rörde åtalen utanför storstäderna nästan 
alltid bara två eller ett fåtal personer som inte 
hade några kontakter m ed likasinnade på an
dra orter. De som åtalades kände inte heller 
till ordet homosexualitet och de kopplade 
inte samman sitt beteende m ed någon identi
te t som avvikare.

Ordet homosexualitet fanns inte

Inte desto mindre hände det a tt män låg med 
män och kvinnor m ed kvinnor. Trångbodd
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heten var stor och det var vanligt att dela 
säng. Två kvinnor kunde vara ensamma på en 
fäbod under lång tid, och två män kunde 
trängas i en skogskoja. Fanns där en sexuell 
attraktion låg inga praktiska hinder i vägen, 
och så länge de inblandade var överens be
hövde ingen få veta något.

Sexuellt umgänge mellan två män eller två 
kvinnor var givetvis inte accepterat, men så 
var det ju  också m ed många andra former av 
sex. Heterosexuella samlag var omgärdade av 
stränga restriktioner och medförde risk för 
graviditeter och syfilis. Onani ansågs medföra 
livsfarliga fysiska och psykiska sjukdomar. I 
det perspektivet var homosexuellt umgänge 
inte nödvändigtvis det allra värsta man kunde 
hålla på med.

Därför är det inte så konstigt att homosexu
ellt umgänge verkar ha förekommit i alla ti
der. I svenska kyrkliga skrifter nämns ”synd 
m ot naturen” eller det synonyma begreppet 
”sodomi” från och med 1200-talet. H ur ofta 
sådana synder begicks kan vi förstås inte veta. 
Kyrkan förde inga protokoll över vad männis
kor biktat och vilken botgöring som utförts.

Efter reformationen, när staten utökade 
sin makt över människors privatliv, blev syn
den till e tt brott. D et skedde 1608 genom ett 
tillägg till landslagen, m ed en ordalydelse 
häm tad ur 3 Moseboken: ”D u skall icke ligga 
när drängar såsom när en kvinna, ty det är en 
styggelse: och de skola båda döden dö, deras 
blod vare över dem ”.

Umehistorikern Jonas Liliequist har analy
serat äldre homosexuella rättsfall i artikeln 
”Staten och ’sodomiten’ -  tystnaden kring

homosexuella handlingar i 1600- och 1700- 
talets Sverige” i tidskriften lambda nordica 
[1995]. Domarna var hårda -  förövarna hals
höggs m ed yxa eller brändes på bål. Liliequist 
menar emellertid att överheten under slutet 
av 1600-talet blev alltmer övertygad om att 
den offentliga uppståndelsen kring rättegång
ar och avrättningar bara ledde till att allmänhe
ten fick ökad kunskap om otukt m ot naturen.

Avskräckningspolitiken följdes därför av 
tystnad. 1 1734 års lag återfinns överhuvudta
get inte några bestämmelser om homosexu
ellt umgänge. D et förhindrade inte att perso
ner som ägnat sig åt sådant även fortsättnings
vis dömdes till hårda straff. N u hölls emeller
tid rättegångarna bakom stängda dörrar och 
bestraffningen skedde under mindre uppse
endeväckande former. Spöslitning i stängt 
rum, straffarbete och landsförvisning blev 
vanliga straff, och eventuella avrättningar u t
fördes tidigt om morgonen och i tysthet.

Antalet rättsfall var anmärkningsvärt få. 
Man känner bara till tjugo rättsfall angående 
sexuellt umgänge mellan män i 1600- och 
1700-talets Sverige. I många fall rörde det sig 
om relationer mellan vuxna män och pojkar, 
eller mellan män av olika social status. Lilie
quist har endast h itta t tre där parterna verkar 
ha varit jämlika. I två av dessa fall rörde det sig 
om fästningsfångar, medan det tredje utspe
lat sig i regementsmiljö.

I lagtexten fanns ingenting som uttryckli
gen förbjöd sexuellt umgänge mellan kvin
nor. Fenomenet var inte okänt -  i början av 
1600-talet lades det fram ett lagförslag som 
innebar att även kvinnor som bedrev ”onatur



lig okyskhet” m ed varandra skulle begravas 
levande eller brännas på bål. Förslaget antogs 
dock inte.

Kvinnor som uppträtt som män straffades

D et finns emellertid en näraliggande typ av 
rättsfall där kvinnor dominerar. I den nyut
komna antologin Makalösa kvinnor (2002] 
medverkar Jonas Liliequist m ed en artikel 
som bland annat handlar om kvinnor som åta
lades för att ha uppträtt som män. Sådana 
rättsfall är kända från 1500-talets slut till 
1800-talets början, m ed en koncentration till 
1700-talets tre första decennier. Kvinnorna 
kunde ställas inför rätta m ed hänvisning till 
Gamla Testamentets 5 Moseboken 22:5: ”En 
kvinna skall icke bära, vad till en man hör, ej 
heller skall en man sätta på sig kvinnokläder; 
ty var och en som så gör är en styggelse för 
Herren, din G ud.”

Många av dessa kvinnor klädde sig uppen
barligen i manskläder av rent praktiska skäl, 
eftersom en man kunde röra sig friare än en 
kvinna och hade större möjligheter på arbets
marknaden. D et finns emellertid också en 
handfull kända fall där kvinnor i mansdräkt 
gifte sig m ed kvinnor eller åtminstone visade 
ett tydligt erotiskt intresse för dem. Jonas Li
liequist berättar till exempel om Maria Jo- 
hansdotter från Åland, som alltsedan upp
växten gått klädd i byxor och skött både 
dräng- och pigsysslor. I början av 1700-talet 
reste hon till Stockholm, där hon försörjde sig 
genom att spela nyckelharpa på krogarna. Så 
småningom antog hon helt en manlig identi
tet, skaffade sig falskt pass och blev Magnus

Johansson. I denna roll fick hon tjänst som 
dräng, antogs till skomakarlärling och blev 
föreslagen som klockare i Lovö församling för 
sin vackra rösts skull. Från den dag då Maria 
utgav sig för att vara man hade hon också i 
”sitt sinne avsagt [sig] att älska manfolk” utan 
bara älska vackra flickor. D et gjorde hon med 
den äran.

Som Magnus dansade hon med traktens 
pigor, kysste dem och låg tillsammans med 
dem på logar och i lador. Så småningom bör
jade ryktet gå att skomakarlärlingen var en 
kvinna eller möjligen ”både och”. Magnus 
själv förklarade för sin husbonde att han var 
"både man och kvinna och ändå mera på 
manssidan”. D et hela slutade m ed kroppsbe- 
siktning inför rätta för att fastställa hur det 
verkligen låg till. Hon befanns vara kvinna 
och därmed en bedragare.

Var Maria Johansdotter, alias Magnus Jo
hansson, homosexuell? Ja, hur avgör man 
egentligen det? Är man homosexuell om man 
väl en gång haft sex m ed en person av samma 
kön? Måste man ens ha haft sex, eller räcker 
det m ed att drömma om det, eller att vara 
platoniskt förälskad? Måste man alltid före
dra det egna könet framför det motsatta för 
att kunna kallas homosexuell? Måste man 
dessutom ha en identitet som homosexuell?

Ingen av dessa frågor kan besvaras på ett 
entydigt sätt. D et finns helt enkelt många oli
ka sätt a tt uppfatta vad homosexualitet är, 
liksom för den delen bisexualitet. Vad som 
står helt klart är att Maria Johansdotter i varje 
fall inte kan ha haft en homosexuell identitet. 
D et kan man se om man sätter in den svenska

9



homosexualiteten i e tt europeiskt samman
hang.

Termen homosexuell är från 1800-talet

”Homosexuell” är en term  som skapades av 
den ungerske författaren och översättaren 
Karl Maria Kertbeny 1869, när han var verk
sam i Berlin. Han hade fått insyn i nätverk av 
män m ed ”onormala böjelser” i sin ungdoms 
Budapest på 1830-talet. Kertbeny drogs en
ligt egen utsago inte själv till män, men han 
m enade att det var en mänsklig rättighet att 
göra vad man ville m ed sin kropp, så länge 
ingen annan kom till skada.

Kertbeny gav anonymt u t en pam flett med 
argument mot den lagparagraf i den preussiska 
strafflagen som förbjöd otukt m ot naturen. 
D et var i denna pam flett som ordet ”hom o
sexuell” för första gången förekom i tryck.

Kertbenys kamp blev inte framgångsrik: 
när Tyskland enades 1871 infördes lagpara
grafen i hela riket, och den upphävdes först 
1969. Därem ot slog hans terminologi igenom 
eftersom psykiatern Richard von Krafft- 
Ebing använde den i sin bok Psychopathia 
Sexualis [1886). Där blev homosexualiteten 
en psykiatrisk diagnos, en sexuell avvikelse 
vid sidan av till exempel sadism, transves
tism, nekrofili och pedofili. D et var en syn 
som skulle dominera i Europa ända in på an
dra halvan av 1900-talet.

Begreppet ”homosexualitet” har alltså bara 
omkring 150 år på nacken. Ibland tas detta till 
intäkt för att människor som levde tidigare 
inte kan ha haft någon homosexuell identitet. 
Men det är en lite för enkel slutsats. Om  vi

med identitet menar en känsla av samhörig
het m ed en viss grupp kan en homosexuell 
identitet utvecklas så snart det finns en grupp 
av människor i samhället som anser sig ha det 
gemensamt att de föredrar det egna könet 
framför det motsatta. Sådana grupper eller 
subkulturer fanns det bevisligen innan Kert
beny skrev sin pamflett. D et var ju  genom 
sina kontakter m ed sådana subkulturer som 
han utvecklade sina idéer -  homosexualite
ten som fenomen fanns innan själva begrep
pet skapats.

Dessa subkulturer var förstås inte likadana 
som dagens, men precis som i senare tid be
stod de av grupper av män som sökte sexuella 
och emotionella kontakter m ed andra män, 
som hade sina egna kännetecken och signaler 
och som träffades på speciella ställen. H u
ruvida dessa män också hade en särskild identi
tet kan vi bara spekulera om, men de grundläg
gande förutsättningarna fanns i alla fall där.

Liknande homosexuella subkulturer med 
kvinnor inblandade är inte kända från äldre 
tid, troligen för att kvinnorna inte hade sam
ma möjligheter att röra sig fritt och knyta 
kontakter.

Den amerikanske historikern William Mon
ter har konstaterat a tt uppkomsten av hom o
sexuella subkulturer i Europa verkar stå i 
samband m ed städernas folkmängd. Det 
finns en hel del forskning som stödjer det. I 
Venedig har Guido Ruggiero funnit spår av 
en sådan subkultur, med barberarsalonger 
som viktiga kontaktställen, redan på 1400- 
talet, då Venedig var en av Europas största 
städer. På 1700-talet, när Paris, London och
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Amsterdam i sin tur började utvecklas till rik
tiga städer, uppkom  homosexuella subkultu
rer även där, vilket har dokumenterats av his
toriker som Michel Rey, Randolph Trum-

bach och Arend Huusen. I London kallades 
1700-talets homosexuella män för ”mollies”. 
De möttes dels i det offentliga rum m et, i par
ker och arkader, m en även på särskilda klub-



bar där de kunde umgås, prata och dansa med 
varandra eller dra sig tillbaka till e tt avskilt 
rum  för att ha sex. Somliga klädde sig i kvin
nokläder och använde kvinnonamn.

I Sverige finns inga spår av en homosexuell 
subkultur förrän under senare delen av 1800- 
talet. Jens Rydström uppger i sin avhandling 
att mötesplatser för homosexuella är kända 
från Stockholm 1883, Malmö 1911 och Gö
teborg 1919. Innan dess var de svenska stä
derna troligen alltför små.

Mindre städer kunde, som vi tidigare sett, 
vävas in i e tt slags decentraliserad homosexu
ell subkultur omkring 1930. Först då kunde 
den glesa befolkningen kompenseras genom 
att tillräckligt många människor läste tidning
ar m ed kontaktannonser och hade tid och 
pengar att resa omkring och träffa likasinna
de. Först då blir det meningsfullt a tt tala om 
homosexuella, i betydelsen personer med 
homosexuell identitet, på den svenska lands
bygden. Trots att homosexuella handlingar 
förekommit i alla tider.

Maria Johansdotter, alias Magnus Johans
son, kan därför inte ha haft någon homosexu
ell identitet. D et förhindrar inte att hon kan 
ha älskat kvinnor mer än män, och därför 
ändå i någon bemärkelse kan kallas för hom o
sexuell. Men det kan också hända att man 
m ed vår tids språkbruk hellre borde kalla 
henne för bisexuell, eller kanske transsexuell. 
Dessa olika kategorier går inte att urskilja på 
så långt avstånd. O m  Maria Johansdotter 
kunnat förflyttas hit m ed en tidsmaskin tror 
jag i alla fall att hon skulle ha haft goda förut

sättningar att känna sig hem m a på en tjejfest 
på RFSL:s klubb Feliz i Umeå. O m  hon nu 
inte i stället valt att byta kön.

Friheten har blivit större

Helt klart är att levnadsvillkoren för personer 
som Maria Johansdotter, Martin Faxe och 
alla de män och kvinnor som Svante N orr
hem  intervjuade har förändrats radikalt. D et 
viktigaste steget togs 1944, när paragrafen om 
”otukt, som emot naturen är” togs bort ur den 
svenska lagstiftningen. 35 år senare ströks ho
mosexualitet också ur förteckningen över psy
kiska sjukdomar. 1987 kom en lag om homo
sexuella sambor. Från och med 1995 kan två 
personer av samma kön registrera partnerskap, 
vilket är nästan som en borgerlig vigsel.

Mer är på gång. I enlighet med den lagänd
ring som röstades igenom av riksdagen i början 
av juni 2002 kommer registrerade partner 
snart att kunna adoptera bam tillsammans. Det 
finns även ett ganska starkt politiskt stöd för att 
lesbiska ska få insemineras av läkare eller att 
homosexuella par ska få vigas i kyrkan.

Idag kan man alltså inte bara ha sex med en 
person av samma kön utan att riskera att ham
na i fängelse eller på mentalsjukhus -  man kan 
till och med leva tillsammans helt öppet, och 
det i rättsligt reglerade samlevnadsformer. Det 
är inte otänkbart att lagstiftningen så småning
om kommer att vara helt neutral med avseende 
på kön och sexuell läggning.

D et hade Maria Johansdotter nog inte 
kunnat drömma om, på den tiden då Mose lag 
uttolkades av svenska domstolar.
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Att beväpnade poliser anfaller en klubb 

för hom osexuella  män i New York är 

kanske ingenting som  man förväntar sig 

ska få effekter i V ästerbotten. Men det 

fick det. För gästerna på den amerikanska 

gayklubben The Stonewall slog en dag i 

juni 1969 för första gången  tillbaka m ot 

polisens trakasserier och det blev start

skottet för en hom osexuell frigörelse 

över hela västvärlden. En frigörelse 

som  också påverkade RFSL i Sverige.

Efter att ha varit en gren av det danska för
bundet för homo- och bisexuella bildades 
1950 Riksförbundet för sexuellt likaberätti
gande [RFSL]. D etta var sex år efter a tt ho
mosexualitet blivit lagligt i Sverige.

Från början bedrevs bara verksamhet i 
Stockholm dit homosexuella från hela landet 
reste för att träffa likasinnade. Några lokalav
delningar i de större städerna bildades och för 
homo- och bisexuella som bodde utanför 
storstäderna fanns en central avdelning, Al
batross. Avdelningen, vars namn skulle sym
bolisera den som flyger ensam, fungerade 
som en slags brevklubb och lockade enstaka 
västerbottningar som medlemmar.

A tt få medlemskap i RFSL under denna 
period var dock inte det enklaste. D et krävdes 
ett rekommendationsbrev från en tidigare 
medlem och detta måste ha varit svårt att få 
om man bodde långt från andra medlemmar.

Genom Stonewallupproret förändrades 
den homosexuella rörelsen i västvärlden. 
Från att ha varit en social klubb som skapat 
möjlighet för homo- och bisexuella a tt träffas 
blev RFSL öppnare och utvecklades allt mer 
till en sexualpolitisk organisation.

- 1 början av 1970-talet expanderade RFSL 
över hela landet, berättar Stig-Ake Pettersson 
som då var förbundsordförande. 1971 hade 
RFSL-Sundsvall bildats och var då den nord
ligaste lokalavdelningen.

Lokalavdelning bildad i Umeå 1972

Via Albatross skänkte två medlemmar pengar 
till en annons om att man ville bilda en klubb 
även i Umeå. Medlemmarna vågade dock inte



själva figurera med sina namn så det blev Stig- 
Äke Pettersson som fick sköta kontakterna 
med de som hörde av sig om den nya klubben.

Inför den första träffen annonserades både 
i Västerbottens Folkblad, Västerbottens-Kuri- 
ren och Norrländska Socialdemokraten. Ett 
30-tal personer från hela Övre Norrland sva
rade, och lördagen den 7 oktober klockan 
12.00 träffades omkring 20 personer i Scha- 
rinska villans vinkällare.

Stig-Åke Pettersson och dåvarande för
bundsstyrelseledamoten Kjell Rindar hade på 
egen bekostnad tagit tåget till Umeå för att 
vara med på mötet.

-  Även om de flesta tyckte det var bra med 
en lokalavdelning fanns det också många 
tveksamma, eller kanske ska man kalla dem 
räddhågsna, berättar Stig-Åke. Man diskute
rade mycket hur man skulle kunna träffas 
utan att någon ”obehörig” fick kännedom om 
verksamheten. Anonymitetsskyddet var en 
viktig fråga. A tt man därem ot skulle ordna 
fester och andra sociala aktiviteter rådde det 
stor enighet om.

En dryg månad senare, den 10 november, 
hölls ett konstituerande årsmöte och förening
en lyckades få ihop en styrelse. M ötet avsluta
des med den första festen, eller träffen som det 
kallades på den tiden, i RFSL-Umeås regi.

-  D et var i SSU-lokalen som låg i en källare 
på Ålidhem, berättar Tommy som är en av de 
medlemmar som var m ed från första början.

Tommy hade haft en del kontakter med 
andra homosexuella redan innan RFSL- 
Umeå bildades. Han och hans kompisar bru
kade resa till Stockholm för att träffa andra

bögar och hade även någon gång varit till 
RFSL i Sundsvall.

-  Jag hade för mig att RFSL skulle vara en 
klubb, ett tjusigt ställe där jag kunde stå i ba
ren och servera drinkar, säger Tommy.

På den första festen träffade Tommy också 
Lars-Erik som skulle bli, och fortfarande är, 
hans livskamrat.

Under de kommande 13 åren, fram till 
1985, blev RFSL-Umeå en stor del av Tom 
my och Lars-Eriks fritid. De engagerade sig i 
styrelsen och skötte kontakterna m ed dem 
som hörde av sig till föreningen. Någon tjusig 
klubb kanske inte RFSL-Umeå blev. Ekono
min var snäv och man saknade länge en fast 
adress för sina fester.

Jourtelefon och festverksamhet

Under 1970-talet var RFSL-Umeås verksam
hetsområde från norra Västernorrland och 
upp till Riksgränsen. Senare, i början av 
1980-talet, bildades en RFSL-avdelning i Lu
leå och i början av 1990-talet startades en 
avdelning som hade Piteå älvdal och norra 
Västerbotten som verksamhetsområde.

För att minska avstånden mellan förening
en och medlemmarna engagerades kontakt
personer i bland annat Örnsköldvik, Skellef
teå, Gällivare och Luleå. A tt ha kontakttele
fonerna utspridda fyllde också ett annat syfte.

-  Umeborna ringde till Luleå, och skellefte- 
bom a och öviksborna ringde hit, berättar Tom- 
my.

Många vågade alltså inte ringa till sin egen 
stad av rädsla för att någon som man visste 
vem det var skulle svara. På samma sätt var
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det också m ed festverksamheten. 
Festerna hölls inte bara i Umeå utan 
även på andra orter i Norr- och Väs
terbotten. Men de som bodde på 
orten vågade inte alltid gå på festen 
om den hölls på hemmaplan.

Medlemmarnas rädsla för att bli 
avslöjade som homosexuella inne
bar också ekonomiska problem för 
föreningen. Många vågade inte gå på 
posten och betala in sin medlemsav
gift då det där framgick att man be
talade till RFSL. Lars-Erik som då 
var kassör kontaktade posten och en 
chef som han talade med gav honom 
idén att ha ett undernam n på fören
ingen. Fortfarande idag står det ”För 
gemenskap och trivsel” på RFSL- 
Umeås inbetalningskort.

-  Men det har varit rätt omdisku
terat den senaste tiden, säger RFSL- 
Umeås nuvarande ordförande Johan 
Pålsson. D et är en del som tycker att 
vi ska ta bort det.

D et stora problem et för förening
en under 1970-talet var att de sak
nade en egen lokal. Klubben förde 
en ambulerande verksamhet och 
träffarna hölls förutom  på Scarinska 
villan och i SSU-lokalen även i ett 
skyddsrum som fungerade som tea
ter (Grotteatern) och i vpk:s partilo
kal. Hotell Margaretas källarvåning i 
centrala Umeå var under ett par år 
en väl fungerande festlokal.

"Ni använder väl ingen avsändare 

på brevet. Det är så pinsam t om 

det skulle komma u t a tt ja g  är 

homo. Jag vill ha m in hemlighet 
fö r m ig själv e tt tag till."

Ur et t  brev från en ung kille 

utanför Skellefteå till RFSL-Umeå, 

augusti 1974.

"Tacksam för eder inbjudan till 

Hotell Margareta men som jag  

som tidigare meddelat eder är det 

så avlägset och förenat med stora 

kostnader så ja g  måste avböja."

Ur brev från äldre man från 
Västerbottens in land till RFSL- 

Umeå, april 1974.

"Som du nog förstår så ä r ja g  g ift 

och måste därför försöka maske

ra mej. Därför måste ja g  be dej 

a tt inte sända något material 

annat än a tt vi varit i kontakt 
med varandra först.”

Ur brev från man i Norrbotten 

t il l RFSL-Umeå, april 1974.

"A llt som ej utgår från gud är 

o rä tt och falskt och kan utplånas 

med helande tänkande. Du kan 

själv göra det, du kan själv hela 

dig från denna Adam-tro, som i 
d itt fa ll kallar sig "homosex" och 

finna a tt hela denna plåga allena 

varen felaktig tro som dödlig t 

tänkande g iv it dig och du inte 
bett om. Vi skall med gudomlig  

lag u tp låna a llt ondskan gjort 

m ot oss."

Ur brev t ill aktivist i RFSL-Umeå 

från kvinna i Bispgården, 
novem ber 1974.

-  Den hade separat ingång från 
gården, säger Lars-Erik. Och vi fick 
använda hotellets serveringstillstånd.

Men i m itten av 1970-talet tog 
Umeå kommun över hotellet för att 
använda det till bostäder inom den 
sociala omsorgen. Någon hjälp att 
skaffa en ny träfflokal fick inte RFSL- 
Umeå av kommunen. Därför avstan
nade festverksamheten under en tid.

D ärem ot fungerade föreningens 
jourtelefon mycket bra och fyllde ett 
stort behov. Telefonen var placerad 
hemma hos Lars-Erik och Tommy.

Föreningen fick också efter ett 
par år bidrag till sin jourtelefon från 
landstinget.

Få vågade vara öppna
Ett problem för RFSL-Umeå var att 
det var få personer i styrelsen som 
vågade var öppna m ed sin homosex
ualitet inför myndigheter och m e
dia. Därför användes under ett par 
år på 1970-talet en ovanlig lösning.

-  Vi är väl den enda RFSL-avdel- 
ningen som har haft en heterosexu
ell ordförande, säger Tommy.

D et var dåvarande distriktsläka
ren i Vindeln Bertil Wik, som tog på 
sig ordförandeskapet. Han var också 
politiskt aktiv i Socialdemokraterna 
och var den som såg till att RFSL- 
Umeå tidigt fick e tt landstingsbi
drag.
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A tt telefonjouren behövdes visade 
den statistik som föreningen förde 
från 1977 över inkommande samtal. 
1977 hade man 1 410 samtal och 
året därpå 1 709. D et handlade allt
så om drygt fyra samtal om dagen.

Samtidigt hade föreningen också 
ett annat system för att få kontakt 
m ed homo- och bisexuella. Lars- 
Erik och Tommy svarade, i fören
ingens namn, på kontaktannonser i 
tidningar. De satte också in egna 
kontaktannonser där de talade om 
att de var en RFSL-aktivist som ville 
ha kontak m ed andra homosexuella 
i norra Sverige. D et gick oftast bra 
att annonsera. Men tidningen Land 
vägrade en gång att ta in en annons 
när en lesbisk medlem i föreningen 
ville annonsera efter kvinnliga kon
takter. Efter en del brevväxling fick 
dock annonsen införas.

RFSL-Umeå hade också många 
småannonser i lokaltidningarna där 
de berättade om sin existens. Men 
när föreningen skulle annonsera för 
första gången i dessa tidningar blev 
det problem.

-  Vi beställde annonser i alla tid
ningar efter Norrlandskusten, berät
tar Lars-Erik. Alla tidningar tog in 
annonsen utom  VK  som vägrade.

Efter att lokalradion tagit upp 
VK:s agerande kom man dock fram 
till en kompromiss. Föreningen skulle

"Jag ä r en homosexuell grabb 

på 23 år. M in läggning har jag  

känt t ill länge nu och har även 

få tt lov a tt  acceptera den för 
m ig själv. Jag har dock aldrig 

vågat ta kon takt med likasin

nade och har därför a lltid  känt 
m ig ensam och övergiven. Efter 

m itt sista besök hos en psykiat- 

riker fick ja g  höra talas om ert 

förbund och skriver nu för a tt 

söka hjälp."

Ur brev från kille i södra Norr

bo tten  t il l RFSL-Umeå, mars 

1973.

"Jag sitter här och lyssnar på  

David Bowie, en av m ina favori

ter inom popbranschen. Det är 

en bisexuell kille från England, 

som du kanske hö rt talas om. 
Han ä r toppen tycker jag ."

Ur brev från man i Umeå till 

RFSL-Umeå, april 1973.

"Efter vad vi förs tå tt har NN 
hå llit sin läggning hemlig för 

sin om givning varför upptäck

ten av post från vår förening 

kan ha kom m it som en chocke

rande överraskning för Er och / 

eller släktingarna"

Ur brev från RFSL-Umeå, 

december 1975, t il l en döds

boförva ltare e fte r a tt före

n ingen sent få tt veta a tt en 

m edlem  avlid it.

få annonsera om annonsen betalades 
kontant.

Ett annat effektivt sätt att berätta 
om sin existens var små klisterlappar 
som placerades på strategiska plat
ser. Lyktstolpar, brevlådor och buss
hållplatser hade ofta en liten klister- 
lapp där det stod att man kunde ta 
kontakt m ed RFSL om man var en 
tjej som gillade tjejer eller en kille 
som gillade killar.

Aktiva i sexualpolitiska frågor

RFSL-Umeås aktiva var också med 
om att bilda Riksförbundet för sexu
ell upplysnings (RFSU) avdelning i 
Umeå. Genom den kom homosexu
ella tidigt u t i skolorna i Västerbot
ten för att informera om bland annat 
homosexualitet.

-  Vår första skolinformation höll 
vi på Kanalskolan i Skellefteå, berät
tar Lars-Erik, som var den som var 
m est aktiv som skolinformatör un
der 1970-talet och den första hälf
ten av 1980-talet.

Trots att RFSL-Umeå under de 
första åren la tonvikten på den sociala 
verksamheten var föreningen också 
engagerad i sexualpolitiska frågor. 
Redan tidigt genomförde man en en
kätundersökning bland de politiska 
partierna om deras inställning till 
homosexuellas rättigheter. När Ber-
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K om m unalråde t M arie-Louise R önnm ark  k lipp te  d e t  reg n b å g sfä rg ad e  
b a n d e t och inv igde  ju b ileum sveckan  n ä r RFSL-Umeå fyllde 25 år. 
R eg n b åg sfä rg e rn a  ä r en  sym bol fö r d en  h om osexue lla  frigöre lsen .

til W ik blev ordförande fick föreningen också 
en hel del uppm ärksamhet i massmedia. Ef
ter att tre präster från länet undertecknat en 
skrivelse till biskopsmötet om att kyrkan inte 
skulle tolerera homosexualitet gick W ik i 
kraftfullt angrepp m ot prästerna och främst 
då komministern Martin Lundström från 
Burträsk, som i tidningarnas insändarspalter 
”gett uttryck för samma mörkersyn”.

När föreningen inte längre kunde hålla sina 
träffar på Hotell Margareta började man leta 
efter en egen lokal. Men det var svårt. Bland 
annat försökte man få hyra en lokal av en 
HSB-förening, m en den ville inte ha RFSL 
som hyresgäst.

Samarbetet med RFSU gjorde att förening
en kunde använda deras kontor för sina sam

manträden och i början av 1980-talet fick 
RFSL-Umeå en egen kontorslokal på Hagagår- 
den.

-  Vi kunde ha en del av föreningens kon- 
torsverksamhet där m en började också m ed 
att ha onsdagsfika, berättar Tommy.

Numera är mer än hälften kvinnor

Liksom många andra RFSL-föreningar i lan
det var det från början flest män som aktive
rade sig i RFSL-Umeå. Efter att ha funnits ett 
drygt år hade föreningen närmare ett hundra
tal medlemmar. Men bara ett par stycken av 
dessa var kvinnor.

RFSL-Umeås medlemsantal fortsatte fram 
till m itten av 1990-talet att ligga på omkring 
100 medlemmar. Under de första åren på 
1980-talet var andelen kvinnliga medlemmar 
låg. Men så började en grupp kvinnor att en
gagera sig.

-  D et sa bara poff. Sedan var det jättemånga 
tjejer som medlemmar, berättar Tommy.

Mycket av det oorganiserade, sociala um 
gänget som tidigare funnits mellan lesbiska i 
umetrakten, bland annat i idrottsklubbar, 
flyttades in inom RFSL:s ramar och blev orga
niserat. Föreningen lyckades locka kvinnor i 
alla åldrar och m ed olika intressen. Några tyd
liga indelningar mellan olika grupper fanns inte 
heller som i en del andra lokalavdelningar.

-  Fotbollsflatorna umgicks m ed feminist- 
flatorna, säger en kvinna som kom m ed i 
RFSL på 1980-talet.

Föreningen har lyckats behålla och utveckla 
sina aktiviteter för lesbiska kvinnor och är i dag 
en unik RFSL-avdelning. Till skillnad m ot an
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dra avdelningar där de flesta har en stor andel 
män som medlemmar är över 60 procent av 
medlemmarna i RFSL-Umeå kvinnor.

Umeå gayradio

Våren 1984 började RFSL-Umeå att sända 
närradio. Umeå gayradio sändes under sju år 
och innebar någonting helt nytt för förening
en. Tidigare hade man inte annonserat var 
någonstans man höll till m ed sina fester i räds
la för att få objudna gäster.

-  Vi hade diskreta fester för att folk skulle 
våga att gå dit, berättar Björn Gustafsson som 
varit m ed i RFSL-Umeå sedan 1974.

De som ville komma till festerna var först 
tvungen att ringa till föreningen.

-  När gayradion började sändas så kom det 
u t var festerna var, berättar Eva Wålinder 
som var aktiv i RFSL-Umeå under större de
len av 1980-talet.

Och visst hände det att det kom objudna 
gäster till någon fest. Ungdomar som ville 
bråka m ed bögar. Men detta kunde förening
en hantera och det löste sig till det bästa.

Gayradion innebar en helt ny möjlighet för 
homosexuella att få veta vad RFSL-Umeå 
sysslade med.

-  Många av de som kom till oss hade först 
lyssnat på radion, säger Eva.

Äntligen egen, fast adress

Eftersom RFSL-Umeå fortfarande inte hade 
någon fast festlokal fortsatte föreningen att 
leta efter en lokal där man både kunde ha sina 
fester, sitt kontor och sin radiostudio. När 
Kvinnohuset fick ett eget hus på Haga kunde

RFSL-Umeå ta över deras gamla lokaler på 
Östra Esplanaden.

-  En del var lite oroliga över vad som skulle 
hända när vi flyttade upp en trappa efter att 
tidigare hållit till i källarlokaler, säger Eva.

Nyårsafton 1985/86 kunde RFSL-Umeå 
flytta in i sin nya och stora lokal. Där hölls två 
fester per månad och kafé varje onsdag. Man 
hade också plats för ett bibliotek.

Men en fast månadskostnad ställde nya 
krav på föreningen. Man var tvungen att få 
inkomster som täckte kostnaderna för lokalen. 
Förutom medlemsavgifter och de inkomster 
verksamheten gav hade RFSL inget annat bi
drag än det från landstinget.

-  Vi hade sökt bidrag från kommunen men 
det enda vi kunde få var lokalt aktivitetsstöd 
m en då var vi tvungen att tala om person
num ren på medlemmarna och det var det få 
som ville, berättar Lars-Erik.

De första åren efter a tt man fått sin lokal, 
Club Feliz, upplevde RFSL-Umeå en expan
sion. M edlemsantalet ökade och det bedrevs 
en livaktig verksamhet. Förutom jourtelefon, 
informationsverksamhet och gayradio hade 
föreningen under tre år e tt eget damfotboll
slag -  Tusenskönorna. De spelade i Korpen 
och vann sin cup varje år.

Med hiv ökade behovet av information

RFSL har under sina 30 år haft tre inriktning
ar på sin verksamhet. Den sociala, identitets- 
stärkande, verksamheten har alltid varit 
grunden. Under 1980-talets slut fick dock 
den sexualpolitiska inriktningen men framfö-
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~ör andra året i rad toppar Umeå listan över städer som har bäst klimat 
ör homosexuella. foto? p r e s s e n s  hlc

Umeå bäst för homosexuella /
UMEÅ (TT)
Jmeå är den stad i Sverige 
som har bäst klimat för ho* 
mosexueila, enligt en enkät 
med 4 500 personer som ge
nomförte via intemetporta- 
len Spray.

Umeå toppar listan för andra 
året i rad.

-  Det är jätteroligi säger An
nika Nordstrand, Umeåbo och 
själv homosexuell, till Väster- 
bottens-Kuriren.

1 enkäten har bland annat 
ställts frågor om hur omgiv
ningen reagerar på om två per

soner av samma kön kysser v? 
randra.

Östersund på gång
Sämsta klimatet har Örn

sköldsvik. Årets uppstickare
enligt enkäten, är Östersund, 
som förändrats från att ha varit 
en svår plats att leva på för ho
mosexuella, till att ha blivit en 
"ganska okej stad”.

Jönköping har däremot förän
drats åt andra hållet, enligt en
käten. Smålandsstaden får ti
teln Årets garderobstad, lör att 
färre kommit ut om sin homo
sexualitet där.



rallt informationsverksamheten en viktigare 
betydelse. När det stod klart a tt män som har 
sex m ed män var en av de största riskgrupper
na för att bli smittade av hiv fick RFSL, både 
centralt och lokalt, en betydande roll i a tt för
medla information till sin målgrupp.

Västerbottens läns landsting verkade dock 
inte inse denna betydelse. I början av 1990- 
talet drog landstinget, som en besparing, in 
sitt ekonomiska stöd till RFSL-Umeå. A tt få 
något bidrag till verksamheten från kom m u
nen var inte heller möjligt.

RFSL-Umeå hamnade i en ekonomisk kris. 
Efter ett år utan bidrag var föreningens kassa 
i princip tom. Samtidigt flyttade en del av de 
mest aktiva medlemmarna från Umeå och 
medlemsantalet minskade. 1994 stod RFSL- 
Umeå i princip inför valet att lägga ner verk
samheten eller att ta e tt sista krafttag.

Valet blev att gå vidare och föreningen fick 
en ny styrelse under ledning av en genuin 
umebo, Chatrin Berglund. De satsade hårt på 
skolinformationer och det skapades en posi
tiv anda i föreningen. Verksamheten lockade 
fler besökare och medlemsantalet börj ade vän
da uppåt igen. Samtidigt intensifierades arbe
tet med information om hiv/aids.

Efter att ha uppvaktat socialnämndens 
ordförande och socialchefen fick RFSL- 
Umeå ett tillfälligt bidrag för att få chansen 
att ställa om sin verksamhet. Sommaren 
1995 fick också föreningen sitt första bidrag 
från Folkhälsoinstitutet till sitt hiv-preventi- 
va arbete. D etta bidrag innebar att RFSL- 
Umeå på ett bättre sätt kunde söka sig u t i

länet och informera om både hiv-prevention 
och om homosexualitet. De deltog bland an
nat vid Åsele marknad vilket sedan dess har 
blivit en årlig tradition.

År 1996 blev det första år som RFSL m ed
verkade m ed ett lag i Brännbollsyran i Umeå. 
Förutom att föreningens medlemmar delade 
u t kondomer och informationsmaterial om 
hiv-prevention hade man ett lag med i tjejcu- 
pen. Året därpå var två lag med och sedan har 
föreningen varit med i brännbollscupen varje 
år. För de medlemmar som valt att delta i lagen 
har detta inneburit en slags komma ut-process.

-  Jag var tvungen att berätta för mamma 
och pappa att jag var lesbisk nu när jag skulle

te r  fti tse tivm m

F ören ingens  h iv -in fo rm atö rer har u n d e r  e t t  par å r a n v än t sig 
av  s lo g an en  "K ondom  -  n ä r du  får o v ä n ta t besök".
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Jo h an  Pålsson, o rd fö ra n d e  i RFSL-Umeå höll e t t  tal på R åd h u s to rg e t i sam b a n d  m ed  fö re n in g en s  30-årsfirande  2002. Där k o n s ta te rad e  han  a tt  
hom osexuella  få tt  a llt fler rä ttig h e te r d e  s en a s te  å ren , m en a t t  d e t fo r tfa ran d e  finns m ycket a t t  gö ra  för a t t  m inska d iskrim inering och fördom ar.

vara m ed i brännbollslaget, sade en ung tjej 
som skulle vara m ed i det första laget. För 
tänk om vi skulle vinna och komma i tidningen.

Homosexuellas rättigheter har förbättrats

Under samma tid som RFSL-Umeå började 
utveckla sin verksamhet gjordes stora fram

steg när det gäller homosexuellas rättigheter. 
Våren 1994 röstade riksdagen igenom att ho
mosexuella par skulle få möjlighet att ingå 
registrerat partnerskap. En fråga som RFSL- 
Umeå under åren därefter har bevakat är hur 
kommunerna i Västerbotten tar sitt ansvar 
m ed att föreslå partnerskapsförrättare.
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Samtidigt som föreningens verksamhet ex
panderade och nya aktiviteter skapades bör
jade medlemsantalet att öka kraftigt. Under 
flera år tillkom omkring 50 medlemmar per 
år och nu är närmare 400 personer m ed i 
RFSL-Umeå.

Denna expansion har inneburit att RFSL 
de senaste åren har varit tvungen att utveckla 
både sin lokal och sin verksamhet m en också 
omorganisera föreningen då arbetsbelast
ningen för den ideellt arbetande styrelsen 
ökade. I dag består föreningen av ett flertal 
arbetsgrupper som har ansvar för olika verk
samhetsområden som festverksamhet, skol
information, it-verksamhet, kaféverksamhet 
och studieverksamhet. Inom föreningen finns 
också bland annat en aktiv grupp för äldre 
homo- och bisexuella, en studentgrupp och 
ett fotbollslag.

Föreningens arbete uppmärksammades av 
riksförbundet då RFSL-Umeå 1998 utsågs till 
landets bästa lokalavdelning. Under de senaste 
åren har också Umeå i olika undersökningar ko
rats till en av landets bästa städer att bo i som 
homosexuell. Bland annat har besökarna på 
websajterna Sylvester och Sylwia röstat fram 
Umeå till landets homovänligaste stad. Det är 
helt klart att dessa utmärkelser är en effekt av 
RFSL-Umeås målmedvetna arbete.

När RFSL i Umeå i oktober 2002 firade sitt 
30-års jubileum blev det en del tillbakablickar 
på de år som varit.

-  D et var slitsamma år men det gav oss väl
digt mycket, säger Tommy som alltså var ak
tiv i föreningen under de 13 första åren.

Gå med i

PRIDEPARAD
I

UMEÅ
Lördag 12 oktober 

samling i Vänortsparken 
kl 12.00

Slut upp under regnbågsfanan!
Ta med dej själv, goda vänner och 

saker som låter och visa 
r varför Umeå är Sveriges 

homovänligaste stad!

Firandet av 30-års jubileet avslutades med 
en stor fest som var öppen för alla och en pri- 
deparad genom Umeås gator. Samma år som 
riksdagen röstat igenom att homosexuella par 
ska få möjlighet att adoptera barn.

A tt detta skulle vara möjligt 30 år efter att 
den första träffen för homo- och bisexuella 
hölls i Scharinska villans källare är dock ing
enting som förvånar Lars-Erik och Tommy.

-  Vi hade väldigt stora ambitioner.

Not: T o m m y  och Lars-Erik he te r i ve rk lighe ten  n å g o n tin g  annat.
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Acceptera och offentligt bejaka
P E R - I N G E  P L A N E F O R S



Svenska kyrkan har i snart 50 år haft 

kvinnliga präster och därmed anpassat 

sig till utvecklingen. Insikter och kun

skaper, erfarenhet och reflexion som  

inte ens fanns på bibelns eller Martin 

Luthers tid, leder m ed nödvändighet till 

många omprövningar i kristendomens 

undervisning. Så också i Kyrkans syn på 

sex. Ropen efter en förm ent ren folk

moral är i själva verket mer moralism  

än kristen tro.

En av alla de röster som tagit till orda i frågor
na om sex och samlevnad har sagt: ”Hom o
sexuella och ogifta ska inte ha sex.” Y ttrandet 
höjer sig över mängden. D et kommer från 
Svenska kyrkans dåvarande ärkebiskop, O lof 
Sundby. Förre chefredaktören Ingvar Laxvik, 
också personlig vän med biskopen, har åter- 
gett det.

Samme biskop vigde mig till prästämbetet. 
M itt intryck är dock att hans acceptans i rea
liteten var något flexibel. Egentligen var han 
som ärkestiftets dåvarande fader i G ud inte 
fullt så kategorisk. Men yttrandet väcker star
ka känslor. Och vad står det för egentligen? 
Vad var det i själva verket han ville ha sagt? 
Var det mer hans tillfälliga synpunkt, rentav 
en förlöpning eller kanske ändå ett auktorita
tivt lärouttalande? Och hur skulle han ha u t
tryckt sig om han levat i dag?

På ett liknande sätt får vi ställa oss frågor 
om vad som verkligen ligger i de bibliska be
rättelserna, vilka de bestående intentionerna i 
det reformatoriska arvet är, om sådana ens 
finns, och vad som först och främst behöver 
sägas i den situation som nu råder.

Samkönad, särkönad
I m itt växlande bruk av term erna samkönad 
(homosexuell) och ett experim ent m ed ord
valet särkönad (heterosexuell) vill jag fram
mana något av den känsla som ett enda ords 
öppenhet respektive slutenhet kan skapa. 
Några heterosexuella läsare kanske erfar ett 
m otstånd inför att bli benämnda särkönade 
och börjar reflektera närmare över den exklu- 
dering som kan ligga i valet av ett enda ord.
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Likakönad har också föreslagits, men olika- 
könad blir kanske aningen knöligt. När jag 
skriver Kyrkan m ed versal begynnelsebokstav 
avser jag kristenheten, alltså helhetens uni
versella församling -  det vill säga den allmän- 
neliga, katolska kyrkan. Begreppet kyrka an
vänds ofta oreflekterat, och det syftar vanli
gen på lokal församling.

Den utredning, Homosexuella i kyrkan -  ett 
samtalsdokument från Svenska kyrkans teolo
giska kommitté, som hösten 2002 låg på 
Svenska kyrkans kyrkomötes bord, kallar jag 
för enkelhetens skull dokumentet [Ks Skr 
2002:5}. Med förkortningen ”Ln” menas i det 
följande Svenska kyrkans läronämnd.

I denna översikt, utifrån övertygelsen om 
omprövningens nödvändighet, hittar vi en li
beral grundsyn hos den norska biskopen Ro
semarie Köhn och ser på stridigheter i Fin
land som kulminerade i ett heresiåtal m ot 
ärkebiskopen John Vikström. E tt renhetsper
spektiv och ett psykoanalytiskt perspektiv 
diskuteras, och nästankärleken ställs upp som 
ett bärande element. Hellre än statiska nor
mer pekar jag på kvalitet; känsla och intentio
ner. Svenska kyrkans uppenbara svårigheter 
m ed frågan om samkönad sex och nya riter 
som växer fram behandlas. Riskerna m ed 
mellankyrkliga komplikationer vägs m ot 
möjligheterna i den breda process i försam
lingarna m ed uppriktiga samtal som nu star
tat. Samtidigt som Svenska kyrkan manas att 
ta frågorna på stort allvar ses möjligheten till 
att återupprätta trossamtalen och släppa en 
stark fixering vid beteende. En djupt liggande 
enhet ställs m ot kortsiktlig enhetlighet.

Ompröva och omprövas

Den aktade lulebiskopen Stig Hellsten skrev 
redan i Nära människan (1968):

Moralfrågan blir något där vi skall söka 
oss fram till lösningar, förslag och råd.
Jag känner mig förtvivlad, när jag mär
ker hur en del kristna vill slå de här 
frågorna ifrån sig och här som i åtskilligt 
annat avstå från att tänka och istället 
bara fastslå: så här har kyrkan alltid 
lärt1. Men så fungerar inte moralen. Så 
fungerar möjligen moralismen men inte 
den kristna moralen. Den måste istället 
ompröva och omprövas. Ja, den måste 
fråga, om överhuvudtaget fasta fixerade 
normer är något egentligt kristet.

Ytterligare en biskop hävdade att det för Svens
ka kyrkans trovärdighets skull var viktigt att vi 
präster utåt visade upp en enhetlighet. Sedan 
var vi som individer rätt så fria att ha nästan 
vilka åsikter som helst. Men det blir att luras 
isåfall och det hotar också religionen i grunden. 
För mig var det nära att yrkesidentiteten fick sig 
en knäck. Kanske gick något sönder inom mig. 
Samtidigt provocerades jag till en fördjupad 
reflexion och återfann senare en än större gläd- 
j e i några fundamentalt gemensamma stj ärnbil- 
der; mässans Jesusbröd utgivet i en envist liv
räddande sakramental puls, hoppet som aldrig 
dör, nådens varma oceaner som omsluter 
mänsklighetens kyliga ö-tillvaro och överjor
diska sånger som aldrig tystnar.

Sådana krav, som den ej namngivne bis
kopens strävan efter enhetlighet, kanske ska
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få sjunka i glömskans hav. Eller så kan vi fun
dera också över det. För det valhänta är också 
en del av verklig erfarenhet. En kortsiktig 
strävan efter enhetlighet ersatte ibland själva 
uppgiften att återupptäcka något betydligt 
större, den i Kristus givna enheten. Kanske 
ligger detta ödesdigra nära Stig Hellstens för
tvivlan över att folk i kyrkorna inte tänker, 
utan nöjer sig m ed det bekvämare, det vill 
säga att slå fast hur det alltid har varit. Eller 
visa upp en fasad utåt.

I den omprövning som nu sker i Svenska 
kyrkan, där vi ser en strävan m ot att inte bara 
acceptera utan därtill också offentligt bejaka 
homosexualitet, samkönad sexualitet, bisex
ualitet och transpersoner ger dessa tre syn
punkter från biskopar -  Sundby, den ej 
namngivne och Hellsten -  olika ingångar.

D et är ofta till biskoparna som frågorna 
ställs. De förväntas kunna ge svar. Och vad 
ska vi göra när svaren spretar och svajar? 
Emellertid är nu själva livet sådant att det 
förändras och utvecklas. Därm ed kommer 
m ed nödvändighet också värderingarna i 
gungning. D et finns hos många människor en 
djupt inrotad förhoppning om att kristendo
men ska stå för något fast i en föränderlig 
värld. I själva verket är det så, som teologen 
Jiirgen Moltman och många m ed honom 
framhållit, att kristendomen och Kyrkan har 
givits ett ständigt pågående uppdrag att för
ändra världen, att reflektera och utm ana så 
att människor befrias, och utsatta värnas.

M itt personliga ställningstagande blir att 
Stig Hellstens moralfilosofiska klarsyn är den 
mest dynamiska vägen in i frågekomplexen.

Också lundateologen Gustaf Wingren avvisar 
tanken på att det skulle kunna finnas någon 
specifikt kristen etik. D etta är träffsäkert in
spirerat av Jesu egen hållning. Herren Kristus 
kritiserade fastlåsta moralnormer. För sådana 
hindrar människor, livet självt blockeras och 
ytterst skymmer de också Gud.

Faktum är att Svenska kyrkans biskopar 
har gett e tt antal besked i frågor om sex. Även 
hösten 2002 när frågan om homosex återigen 
kom på kyrkomötets bord. Mer om detta ske
ende längre fram under rubriken ”Kyrkomö
te t 2002” på sidan 41.

Biskoparnas svar lägger sig på en glidande 
skala. Före detta ärkebiskopen Gunnar We- 
man anses ha modifierat sin ståndpunkt. År 
1993 sade han ja till en partnerskapslag, men 
nej till vigsel för homosexuella. Senare öpp
nade han sig för att bejaka välsignelse av part
nerskap. Den norska biskopen Rosemarie 
Köhn har uttalat sig till förmån för samboför
hållanden i allmänhet, sett m ed viss förståelse 
på abort, och bejakat homosexualitet. H en
nes ställningstagande är särskilt intressant, 
eftersom jag anar hur hennes åsikter i enskil
da frågor blivit till utifrån en genomreflekte- 
rad grundsyn. Vi återkommer till en sådan li
beral grundsyn och de principer som stärker 
den i avsnittet "Mer av offentliga bekräftel
ser” på sidan 45.

Heresiåtal mot ärkebiskop

O m  vi nyss stannade inför ett norskt ställ
ningstagande kan vi göra ett längre nedslag i 
vårt östra grannland. Den finske ärkebisko
pen John Vikström drabbades av ett heresi-

27



åtal vid Åbo domkapitel 1993. Han anklagades 
för att ha spridit irrläror. Det ska sägas att hän
delsen är fullkomligt remarkabel. Ärkebisko
pen är den nationella kyrkans främste företrä
dare. Heresifrågan innebar att biskopens renlä
righet var ifrågasatt. Under 700 år har heresi- 
åtal m ot biskopen väckts endast tre gånger.

Den andra april 1993 hade han uttalat sitt 
stöd för homosexuella. En hårt redigerad ra
diointervju blev den tändande gnistan i en 
giftig kyrkodebatt, märkliga politiska manöv
rer skedde och det mediala trycket var starkt. 
Kyrklig press ifrågasatte, medan samtliga 
ledarartiklar i dagspressen stödde honom. 
Här ligger ett dilemma, ärkebiskopen själv 
anser att den oredigerade intervjun, resone
manget i sin helhet, utgör ställningstagandet. 
Men det kan också vara rimligt a tt hävda att 
inslaget så som det sändes också blev till ett 
ställningstagande. Debatten i Finland handla
de mest om det redigerade budskapet.

Poängen i radiointervjun, vilket ärkebisko
pen betonat, var människors sätt att förhålla 
sig till medmänniskor med en homosexuell 
inriktning. Om  den allmänt rådande inställ
ningen var sådan att homosexuella blev till en 
diskriminerad, rentav utstött grupp, så skulle 
inte kyrkan oreflekterat följ a m ed strömmen 
i en stenkastaranda.

Till bilden hör, att Finlands biskopar som 
kollegium redan tio år tidigare uttalat sig om 
homosexuellas beteende. Men nu gällde det 
ett förhållningssätt.

I viss mån kan jag förstå att en samman
blandning skedde mellan den aktuella kom
mentaren till människors sätt att bem öta dem



m ed samkönad sex, och det äldre uttalandet 
om människors samkönade beteende. Men 
det var dock två skilda frågor. Ärkebiskopen 
anförde: ”att e tt godkännande av samhällets 
värdepluralism betyder ju  inte att man samti
digt betraktar alla värden som lika accepta
bla”.

Tre fält kan sammanfatta de reaktioner 
som kom. D et första inrymmer de som und
rar över bibelns auktoritet i kyrkan. D et an
dra samlar upp ett resonemang som tar sin 
utgångspunkt i de samkönades verkliga situa
tion. D et tredje fältet innehåller mer allmän- 
kulturellt reflekterande över ungas förmenta 
behov av distinkta manliga respektive kvinn
liga förebilder. Oron för de unga rörde när
mast deras utveckling och rolltagande.

Ärkebiskop John Vikström svarade dem i 
det första fältet, de som ställt frågor om bi
belns auktoritet i kyrkan, att de varit m er in
tresserade av kyrkan och bibelordet, än verk
ligt intresserade av de samkönade människor
na. Han påpekade också att de inte ens för
sökt leva sig in i de homosexuellas situation, 
samtidigt som han också markerade starkt 
m ot de homosexuella när han valde att an
vända ordet avvikare, ”poikkeava”.

D et har påvisats av Gustav Strömsholm 
som återger händelseförloppet i De homosex
uella som kyrklig spelbricka (1997) att en kon
servativ falang som stred längs två linjer var 
kampbenägen, hade tillgång till pengar och 
dessutom både talang och vilja:

De flesta inläggen i den religiösa pressen
innehåller någon "obligatorisk" mening

om att vi också måste tänka på den 
homosexuella människan. Men efter det 
kommer man till "saken". Bibelns ord 
ska följas till punkt och pricka. Ärkebis
kopen har inte rätt att anse att bibeln 
har ett helhetsbudskap. Ärkebiskopen 
ska ställa sig bakom varje ord i Bibeln. 
Kampen, är i sista hand, en kamp om 
kyrkan. Biblicistema kräver att ärkebis
kopen blir kapten på deras skepp pä den 
biblicistiska besättningens villkor.

En fråga som skyndsamt bör bearbetas är hur 
ställningstaganden av det här slaget som 
gjorts och görs, svepande ifrågasättande av 
samkönad sex, rimmar m ed den europeiska 
kyrkokonferensens uppmaning att inte dis
kriminera ras, religion, hudfärg, fysisk eller 
psykisk defekt samt sexuell inriktning.

Renhetsperspektiv

Infekterade diskussioner om konstens inne
håll i Umeå, m ed återupplivande av ett illa
varslande renhetsdrag, pågår när detta skrivs. 
Den nybyggda NorrlandsOperan driver en 
experimentell konstverksamhet i rum m et 
Vita kuben. Leif Elggren och Kent Tankred, 
gruppen Guds söner, hade bjudit in konstnä
ren John Duncan. Trots att både konstnären 
och hans verk legat ute på Internet under 
många år, och deras estetik åter fått vind i 
seglen, blev förvåningen så stor att kultur
nämndens ordförande Marie Louise Rönn
mark krävde att konstnären skulle ta avstånd 
från e tt av sina verk. O m  han inte gjorde av
bön så var han inte välkommen i Umeå. Där
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EN m ed stod en funda
mental princip på 
spel. Skulle konstnä
ren falla undan för 
detta hot? Kunde ord
förandens krav på av
bön också innebära att 
kulturlivet fortsätt
ningsvis hade att un
derordna sig politisk 
förhandscensur?

Från dessa skräm
mande krav på renhet 
går en ideologisk tråd 
till oppositionen m ot 
en ceremoni m ed för
rättande av partner
skap i museets kyrka 

Helena Elisabeth för ett par år sedan. I de 
kommentarer och den debatt som blossade 
upp förmedlade kyrkoherde Håkan Holm- 
lund en både starkt utmanande och märklig 
synpunkt. Någon hade sagt honom att själva 
rum m et, som personen ifråga såg det, hade 
blivit vanhelgat genom att partnerskapscere- 
monin ägt rum  där.

När Svenska kyrkans teologiska kommitté 
redovisade sitt dokument avlämnade de sin 
utredning som ”engagerade individer” för att 
i någon mån försöka tona ned en djup splitt
ring inom kommittén. Ja, då får väl också vi, 
läsare och författare, känna oss som ”engage
rade individer”.

O m  Kyrkan m ed sina församlingar menar 
allvar när hon säger sig vara en gemenskap,

mer organism än en organisation, så går det 
varken att komma förbi den aldrig sinande 
strömmen av vidgande och goda mötens möj
ligheter som inspirerar, eller den bävan för alla 
risker m ed ökad trångsynthet som förkrym
per. Liksom samhällets och kyrkans gemen
skap blir till i relationer mellan individer, så 
blir vi enskilda till i relationer. Och visst är det 
väl mycket mer spännande m ed engagemang 
än ljumhet? D et enda som garanterat inte 
hotar samhörigheten är tystnad. Men hur ska 
samhörighet kunna leva och utvecklas i ett 
sådant vacuum? Tystnad och osynliggörande 
av samkönade har åstadkommit ett förfärande 
förtryck.

De flesta av oss människor lever våra sexliv 
som de människor vi är och försöker bli. Inte 
som andra, alldeles oombedda, ibland tycker att 
vi borde. D et går överhuvudtaget inte för sig att 
fälla tvärsäkra omdömen på avstånd, omdömen 
som skär in i våra innersta personligheter.

Även om diskussioner pågår och debatt 
förs, så måste vi främst inse att vi beträder ett 
område som strikt hör till det privatas sfär. 
Öm  varsamhet fordras.

Ett psykoanalytiskt perspektiv

En av psykoanalysens verkligt stora auktorite
ter, Joyce McDougall som föddes 1920 på 
Nya Zeeland, utbildades i London hos Anna 
Freud, och som än idag är verksam som analy
tiker i Paris påpekar i artikeln ”Barnlängtan 
hör inte ihop med sexualitet” av Ami Lönnroth 
i Svenska Dagbladet den 16 september 2002. 
Hon säger om motviljan till samkönad sex:
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-  I nio fall av tio beror sådana fördö
manden på omedvetna homosexuella 
önskningar som personen ifråga har 
burit på sedan tidig barndom.

-  Vi har alla en omedveten homosexu
alitet, som finns där från våra allra 
tidigaste år då vi önskade vara både 
som mamma och pappa. Vi ville bli 
älskade av dem och vi ville älska med 
dem båda. Den största kränkningen ett 
barn tvingas uppleva är när det inser att 
det är antingen pojke eller flicka. Det 
kan inte vara både ock1. Men den öns
kan lever kvar djupt inne i oss. Vi har 
alla varit små bisexuella barn.

Svaren gavs på frågan från Ami Lönnroth om 
vad motviljan till sex m ed en person av sam
ma kön kan tänkas ha för rötter. Bland andra 
orsaker finns säkert det faktum att man länge 
betraktat samkönad sex som en sjukdom.

Fram till 1944 ansågs det kriminellt att vara 
homosexuelli

Kärlek till nästan

Oavsett vilken fråga som kommer upp på en 
kyrkas dagordning så borde kärleken till näs
tan vara m ed som ett av de bärande elemen
ten. Till en av förtjänsterna m ed dokumentet 
som hösten 2002 låg på Svenska kyrkans kyr
komötes bord hör att detta element betonas 
på ett inkännande sätt.

I en bolagsstyrelse eller e tt fullmäktige i en 
politisk beslutsförsamling blir det bärande 
elem entet ekonomi. E tt exempel. D et var 
inte svårt för vänstern att bejaka samarbetet 
m ed socialdemokraterna innan alla former 
och detaljer var klarlagda, för som partileda
ren Gudrun Schyman framhöll, alla frågor 
har en bärande ekonomisk botten. De ekono
miska ramarna var fastlagda. Därm ed faller 
de politiska besluten så att säga på plats.
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Tänk om motsvarande klarsyn kunde få råda 
angående kärleken till nästan i kristna sam
manhang. Jag vågar gissa att kyrkornas, inte 
bara den Svenska, process hade tagit andra 
vändningar om nästankärleken verkligen hade 
fått vara det bärande elementet. Kyrkans ge
mensamma inriktning hade blivit människor, 
m er de samkönades verkliga situation, före 
kyrkan och bibelordet.

Många kyrkors hantering har hittills dess
värre mer kännetecknats av att man valt för 
att slippa välja. Eftersom det nu brådskar, 
många har väntat så länge, vill jag formulera 
ett ledord, kvalificerad nästankärlek.

För som Madeleine von Heland skrivit i 
Till Jakob (1978]:

Vi är unika. Vi liknar inga andra och 
ingen liknar oss, för det handlar om att 
anpassa varje människa till hennes eget 
jag och inte till ett konstruerat genomsnitt.

Relationen människa -  norm

Vid en läsning av de båda kyrkliga dokum en
ten, lärosamlingen Påven Paul VI encyklika 
Humanae vitae (1968)med principer om m o
ral och etik utifrån sanningen om människan 
som en Guds lag, m er m ed sikte på männis
kan än personen, äktenskaplig kärlek uttryckt 
som beslut, och pastoralkonstitutionen Gau- 
dium etspes ser vi en förändring. Vi finner att 
människans erfarenheter och subjektivitet 
har vunnit ett för framtiden avgörande insteg 
i Kyrkan. Även om detta steg innehållsligt 
inte gjorde så stor skillnad, så var ändå det 
principiella genom brottet revolutionerande.

Människors erfarenheter, insikter och reflex
ioner räknas m ed och får göra sina avtryck. 
Bibel och tradition får alltsedan dess stå i dia
log m ed utvecklingen.

Människan kan inte vara till för normens 
skull. Normen är till för människan. På denna 
springande punkt är Kyrkans Herre Kristus 
Jesus kristallklar.

E tt av många sätt att formulera en kristen 
etik som blir möjlig att hantera i en vardags- 
verklighet, inte bara som en princip vid ett 
skrivbord, skulle kunna vara e tt liv i spän
ningsfältet frihet och ansvar. Med beaktande 
av friheten utan att glömma ansvaret. Viss 
politisk propaganda som närmast slåss för fri
het borde också reflektera över ansvarsdi- 
mensionen. Samtidigt, om fokus ligger på 
ansvar, lag och ordning, m ed normer som 
ständigt betonas blir den frihetliga dimensio
nen lätt försvagad. Hela spänningsfältet mås
ta få finnas i full bredd.

När erfarenheter räknas m ed i normreso
nemangen, om ingen förtryckande gradering 
av olika människors erfarenheter görs, blir 
också samkönades erfarenheter befriade och 
lika mycket värda som särkönades.

Etik som trend

D et är sorgligt att notera hur snabbt många 
religiösa och enskilda andliga företrädare när
mast yrvaket gladdes åt att få hoppa på den 
trend som kretsat kring etik och moral. När vi 
kan se i backspegeln finner vi att det blev mer 
av stenar än det bröd många längtar efter.

Ansvarsdimensionen vann för ett ögon
blick på bekostnad av frihetens väldiga land
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skap. Samtidigt som friheten har sin givna rela
tion till en god ordning. D et som är frihet för 
några kan inskränka andras behov. Den enes 
frihet får inte bli på bekostnad av den andres.

De som ropar på kyrkliga direktiv m ed av
sikten att stärka en förment folkmoral bör 
tänka några varv till. De argument som an
vänds brukar ofta lyda; ”sunt förnuft”, ”vanlig 
skattebetalare”, ”man måste dra en gräns” el
ler ”de flesta av oss”. Citaten kommer från den 
ovannämnda konststriden angående Norr- 
landsOperans experim entrum  Vita kuben. 
Dessa utfall återspeglar en strävan efter folk
moralisk renhet. Liknande formuleringar 
ekar från andra folkmoraliska upprustnings- 
projekt. E tt ovanifrån kommande direktiv 
havererar. Riskerna m ed att ge upp konstnä
rers frihet och förespråka politiserad för- 
handscensur liknar mycket de risker som 
uppstår när individens värdighet, alltså synen 
på var och en av oss som unika och enskilda 
människor, tappas bort i folkmoralismens 
hypnotiserande massparoller. Vi bör också 
komma ihåg att till exempel MRA, Moral Re
armament (MRA = Moralisk upprustning, en 
rörelse utgående från den amerikanske lu th 
erske pastorn Frank Buchman (1878-1961), 
tidigare Oxfordgrupprörelsen -  The O-group 
-  under kalla krigets dagar utvecklade sig till 
en mer antikommunistisk rörelse.

E tt exempel från kyrkomötets motions- 
flod talar sitt tydliga språk. Jag ställde i Svens
ka Dagbladet den 12 september i år en fråga 
om det uttalat provokativa angreppssättet i 
den motion som återges på nästa uppslag. 
Min syn är att motionären ifråga alldeles har

missförstått kristendomens och Kyrkans upp
gifter. Artikeln gavs rubriken ”Dike, en psyko
logisk gåta”?

Norm i förändring

Inom fältet sex och samlevnad kan vi konsta
tera att det för inte så länge fälldes många 
fördömande ord om skilsmässor, att skiljas 
ansågs som avvikande. Vad blir normalt nu 
när skilsmässornas antal överstiger antalet 
livslånga, monogama förhållanden? Eller att 
de biologiska funktioner som är inflätade i sex 
inte uteslutande innebär reproduktion. Män
niskor ägnar sig åt sex för att uttrycka sina 
känslor, manifestera samhörighet och för att 
återskapa en fördjupad livskänsla, inte hu 
vudsakligen eller långt ifrån enbart för att avla 
barn. D et påverkar också vår uppfattning om 
vad som är normalt.

Hårddraget, människor som av en eller 
annan anledning inte kan få barn, blir u te
stängda från sex om den reproducerande 
funktionen överbetonas så att den görs till 
norm. Och till detta kan fogas överbefolk
ningens smärtsamma realitet som mänsklig
heten har att hantera. Anders Birgander, ta
lesman för Ekumeniska gruppen för kristna 
bi- och homosexuella, skriver i sin insändare 
”Bibeln ger klara besked om många saker” i 
Västerbottens-Kuriren den 23 september 2002:

Låt det som tvä vuxna människor av fri 
vilja gör med varandra i enrum vara 
vår ensak. Och kom inte, år 2000 när 
jorden är så överbefolkad, med snacket 
om risken att det skulle födas för få barn...
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Motion till Kyrkomötet 2002:94 av Bengt Olof Dike om  
klassiskt kristna äktenskap eller fam iljefientlig fem inism ?

Under tilltagande ackom panjem ang av 

en  högljudd feministisk och familjefient

lig opinionsbildande grupp, går allt fler 

äktenskap i kras; den  senaste tioårsstatisti

ken utgör en bekläm m ande läsning: m e

dan 34005 äktenskap ingicks 1993, sprack 

sam m a år 21 673.1995 var m otsvarande 

siffror 33 642 respektive 22 528.1997 in

gicks 32 313 giftermål sam tidigt som 

21 009 skilsmässor noterades. År 2000 

hade an ta let giftermål ökat till 39 895, 

m edan skilsmässosiffran var 21 502. (SCB) 

Mer än hälften av alla ingångna äkten

skap slutar sålunda i skilsmässa. Vad gör 

Svenska kyrkan för a tt hejda utvecklingen, 

slå vakt om  d e t klassiskt kristna äktenska

pe t mellan m an och kvinna som skapar 

den största tryggheten  för barnen, före

bygger kriminalitet och sociala problem? 

Tyvärr inte mycket -  om  ens något, trots 

a tt d e t är kyrkans uppgift a tt värna den 
traditionella sam levnadsform en utan  a tt 

ängsligt snegla på d e  m åhända i vissas 

ögon politiskt korrekta feministiska kraf

ter, som  dagligen ges plats och breder ut 
sig i m edierna m ed sittfam iljenedbrytan- 

d e  och egoistiska budskap. Nedbrytande 

därför a tt d e t syftar till a tt misstänkliggöra 

äktenskapet som sådant -  egoistiskt ge

nom  a tt om tanken om  barnen, deras väl 

och trygghet kom m er i andra hand.

Ett par röster i  den massmediala kören: 

I tider då  en kvinna inte m åste lita till en

m an för a tt bli försörjd kan hon välja en 

m an hon har skoj med... Hon har nu även 

friheten a tt skita i konventioner och i vad 

andra tycker Katerina Janouch, s.k. sex- 

rådgivare, i Expressen den  2 juli 2002)

Samma tidning har två dagar senare (4 

juli) två artiklar (sidorna 2 och 4) m ed rub

rikerna "Ge singlarna spermier", respekti

ve "Ge lesbiska rätt a tt insemineras". För

fattaren till den förstnäm nda artikeln, le

darskribenten Anna Dahlberg, tror sig 

veta a tt "Kärnfamiljen ruvar ofta på obe

hagliga hemligheter..." och pläderar öp 

pet för en antiäktenskaplig linje: Alltfler 

kvinnor väljer andra sätt a tt leva sina liv -  

som singlar, lesbiska, särbor eller något 

annat. Det är den verklighet som finns, 

och d e t är den  verklighet lagstiftningen 

m åste anpassas till.
Svenska kyrkan skall naturligtvis inte 

passiv och tyst åse åderlåtningen av de  

kristna familjenormerna och den successi

va urholkningen av äktenskapet som en 

bärande institution i samhället. Följderna 

av denna utveckling är ju  på flera sätt för

färande och försvårar även integration av 

invandrare i vårt samhälle.
Kyrkan m åste våga gå till försvarför det 

klassiskt kristna äktenskapet, för familjen 

som d e t sam m anhängande kittet i sam 

hället -  den  fundam entala gem enskap 
utan  vilken solidaritetstanken, hänsynen 

till och om tanken om  barnen inte blir an

nat än vackra ord på papperet. Och d e t är

Svenska kyrkans uppgift a tt frimodigt, 

tydligt och kraftfullt träda fram i debatten  

m ed kristendom ens familjebudskap och 

inte huka inför dem , som  under feminis

tisk täckm antel och intoleransen lysande i 
de inte sällan m ed svär- och könsord full

proppade artiklarna och krönikorna, be

driver klappjakt på äktenskapet och den 

västerländska civilisationens humanism.

Denna centrala fråga för kyrkan är ej 
blott teologisk utan även biologisk, efter

som i den förenas biologisk vetenskap 

m ed en klassiskt kristen syn.
Det är därför nödvändigt -  vilket jag 

härm ed föreslår a tt Kyrkomötet beslutar 
a tt ge  Kyrkostyrelsen i uppdrag att, i 

sam råd m ed Biskopsmötet, u tarbeta rikt

linjer för e tt landsom fattande, utåtriktad 

och offensiv aktion för d e t klassiskt kristna 

äktenskapet.
I riktlinjerna skali ingå undervisnings

material och erforderlig vägledning för 

stiften och församlingarna, deras präster 

och förtroendevalda. Arbetet m åste få 

högsta prioritet, aktionen ges e tt lättbe

gripligt bärande m otto, exempelvis "Våga 

värna äktenskapet!", "Försvara familjen!", 

"Utan familjen spricker Sverige!!" eller "Fa

miljen framför allt!"

Norrköping den 15 juli 2002 

Bengt Olof Dike 
Mot 2002:94



Vi kanske dessutom måste ställa oss frågan: 
Med vilken trovärdighet kan ett kyrkosam
fund, den övernationella och världsomspän
nande Romersk-katolska kyrkan, som samti
digt kämpar m ed flera groteska pedofilskan- 
daler, överhuvudtaget framträda och göra 
anspråk på moralisk åtlydnad vad avser sex 
och samlevnad?

Vilken rim och reson ligger i att djupa och 
huvudsakligen personliga familj emoraliska 
ämnen dryftas i enkönade gemenskaper där 
celibat är ett krav? En argumentationslinje 
m ot samkönad sex som drivs hävdar att det är 
m er naturligt m ed heterosex. Man hävdar 
ibland något så onaturligt som krav på celibat. 
Per definition är celibat e tt fritt val. Men för 
samkönade blir snarare särkönad sex något

onaturligt. O m  erfarenheterna ska tillmätas 
ett värde, vilket är självklart, så ska också 
samkönades erfarenhet av vad som är natur
ligt räknas med.

Begreppet norm  förutsätter också att några 
definierar det onormala. N orm  som föreställ
ning har en relation till norm alitet beskriven 
som erfarenhet. Leder vi detta till privilegiet 
att formulera problem och makten att defi
niera, beskriva och placera etiketter, så är vi 
illa ute.

Besluten om värdegrund i vårt svenska 
samhälle och skola är inte alldeles okomplice
rade. En annan svårighet är de Romersk-ka
tolska röster som nu hörs för att Gud ska föras 
in i den europeiska gemenskapens politiska 
dokumentsamling. Eftersom samhället är



mångkulturellt och inrymmer alla religioners 
trosbekännare finner jag det osannolikt.

Tillvarons yttersta makt, eller innersta kraft, 
frågar inte efter a tt bli inkluderad i den politis
ka processen. Gud är m ed redan innan vi blir 
till och kan inte vare sig föras in eller voteras 
bort. Sådant överstiger vida ett fullmäktiges 
kom petensom råde.

Och samtidigt, kristendomens företrädare, 
ofta män i hierarkiska strukturer, får numera 
vänja sig av m ed att lägga upp dagordningen.

Tro kan övergå i sekulariserad tro, något nytt. 
En tro på normer kan komma i dess ställe. Peder 
Thalén för ett mycket tankeväckande resone
mang om dessa utvecklingsmönster om en bort
tappad tro i ”Perspektiv på sekulariseringen” som 
ingår i Postsekulariserat interregnum? (1990).

Kvalitet i känsla och intentioner

Människans möjligheter till sympati, förståelse 
och unika förmåga att betona kraften i goda 
m öten förutsätter en utveckling. Vi får fördju
pa, bli alltmer medvetna om hur våra mål och 
vår ambition hör nära samman med tankar, 
ord, handlingar och underlåtelse av allt det vi 
också borde.

Utvecklingen av moraltankar och etisk ref
lexion förutsätter flera steg. Ja, något mer än 
enbart en mekanisk lydnad av en räcka uppsätt
ning regler. Rentav något kvalitativt annorlunda. 
Kunde inlevelse i mänskligt liv och efterföljelse 
av religiös tradition få spira och gro med respekt 
för alla individer vore mycket gott och väl.

Sex som uttrycker kärlek, respekt, lojalitet 
och värme kan höra samman m ed goda ambi
tioner. Och det alldeles oavsett om det är i en

samkönad eller särkönad relation. D et gör 
ingen skillnad. Den moraliska kvalifikationen 
kärlek, respekt, lojalitet är så mycket mer 
dynamisk än en själlös åtlydnad av regler.

Vi skulle också kunna uttrycka det så, det 
är inte den sexuella läggningen som avgör om 
det blir en konflikt med mänsklighetens m o
raliska strävan. D et handlar mer om kvali
te t i känslor och intentioner i relationen.

Sedan bör ett moraliskt råd ändock inrym
ma en dimension som tar fasta på samhället, 
sociala normer och lagstiftning. D et är ofrån
komligt. Men allt sådant förändras över tid.

Enskilda och tillsammans

Luleå stifts nye biskop Hans Stiglund har an- 
gett som en angelägen uppgift att få m ed alla 
församlingarna i e tt reflekterande samtal om 
samkönad sexualitet. Jag bedöm er att det är 
en alldeles nödvändig åtgärd. Så föreslås ock
så i dokumentet som hösten 2002 låg på kyr
komötets bord. Hellre än att formulera ett 
enkelt och färdigt svar på komplicerade frå
gor, har utredningen mer pekat på en m etod 
för fortsatt arbete och resonemang.

D etta metodval är både angeläget och ef
terlängtat. Allas synpunkter räknas med och 
samtalen förs tillsammans. Biskopsbrevet 
Rika och fattiga (1993) respektive det öppna 
brevet från Svenska kyrkans centralstyrelse 
till regeringen, En utjämning måste ske 
(1996), är exempel på uppifrån kommande 
dokument. Den dynamiska effekten i en bred 
gemensam reflexion tappas bort. Om  dessa 
samhällsekonomiska dokum ent hade växt 
fram i samverkan m ed församlingarna hade
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resultatet kunnat bli något helt annat. Också 
slagkraften hade kunnat bli betydande. Fram
för allt hade e tt sådant öppet kollektivt grepp 
också påbörjat en fördjupad reflexion och 
rimligen ändrat våra attityder. Dessa insikter 
i stället för åsikter hade kanske lett till att 
kyrkan inte hade tagit de giriga placeringsbe
slut hon gjorde. Dessa var onekligen ett av
steg från andan i dokumenten.

Redan i valet av metod, uppifrånkomman- 
de direktiv, eller en bred och öppen tilltro till 
enskilda människors reflekterande förmåga 
och de gemensamma processerna i försam
lingarna, påverkar också själva resultatet. En
dera producerar kyrkomaskineriet ytterligare 
ett dokum ent till trycksaksdrivorna, eller så 
är vi många som tillsammans medverkar och 
inspirerar till förnyelse, också av oss själva. Så 
ser alternativen ut.

Även här finner vi möjligheter till ett kvali
tativt språng. Liksom i diskussionen i det tidi
gare resonemanget om regelstyrd respektive 
kvalitetsinriktad moral under rubriken "Kvali
tet i känsla och intentioner”. Valet av reflekte
rande samtal som metod känns hoppfullt.

Demokrati och pastoral tyngd

D et kan m ed fog hävdas att den demokratiska 
legitimiteten hos Svenska kyrkans beslutande 
organ är svag. Valdeltagandet är extrem t lågt. 
Mandaten i Svenska kyrkans kyrkomöte vilar 
på e tt mycket begränsat antal röster. Därmed 
reduceras beslutens demokratiska tyngd i 
motsvarande grad. Från några av de valda 
ombudens sida har påståtts att biskoparna 
inte följer arbetsplanen, a tt de inte inväntar

beslut. Vid ett tillfälle hade biskoparna revi
derat de pastorala råden samtidigt som Teo
logiska kom m ittén reflekterade vidare. Bis
koparna kan å sin sida hävda att den pastorala 
omsorgen, innebär inte bara rätt utan också 
skyldighet att uttala sig.

Kyrkomötet ägnar sig ibland åt e tt rent lö- 
jeväckande petande i detaljer. D et tycks som 
det numera vedertagna särskiljandet av styr
ning respektive ledning inte vunnit genom
slag. Framförallt innebär m ötet en för Kyrkan 
främmande politiserad styrning. Den organi
sationsform som nu råder har visat sig få allt
fler drag av kommunkyrklig kongress än ge
nuint kyrkomöte.

Ärkebiskop K.G. Hamm ar markerade 
starkt vid kyrkomötets öppning 2002 att hans 
vilja och förhoppning är att detta beslutande 
organ ska hitta tillbaka till väsentligheter.

Förmår nuvarande mötesformer att växa 
till e tt mer andligt reflekterande kollegium 
med syftet consensus, samförstånd? E tt vik
tigt drag i en sådan alldeles nödvändig process 
är m er lyhördhet för enhet, som till en del är 
given och samtidigt växer fram inifrån, hellre 
än den yttre enhetlighet som beslutas om 
m ed ett ovanifrånperspektiv.

Här ligger en spänning mellan politiskt an
svar under mandatperioden respektive bisko
parnas särskilda uppdrag, mer långsiktigt syf
tande kyrkobyggande och pastorala ansvar.

De svårgreppade frågekomplexen hom o
sexualitet och kyrka leder också till e tt betyd
ligt m er djupgående problem. En kyrkodefi- 
nierad formel lyder: Kyrkan Kristi kropp och 
Guds folk. En persongemenskap byggd mer
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på en inre erfarenhet, buren av den i Kristus 
givna enheten, än den i m itt tycke ofta absur
da jakten på yttre enhetlighet. Kanske närs 
den ofta av en oförmåga att stå u t med olikhe
ter. D et faktum att samhället är pluralistiskt 
och vi är annorlunda borde allt fler männis
kor, utifrån en andlig utgångspunkt, kunna 
uppfatta som en möjlighet. D et innebär att den 
frihetsdimension som är så viktig för kristendo
men kommer till uttryck och förverkligas.

Strävan är att allt ska bygga upp Kyrkan, 
m en naturligtvis finns där också m otsatta 
krafter som hotar riva sönder och splittra. 
Redan när ett vittnesbörd framläggs ligger på 
något sätt möjligheten att stämma in eller 
protestera öppen. De argument som varnar 
för a tt ställningstaganden hotar samhörighe
ten får en relativ tyngd.

George Carey, anglikansk ärkebiskop, varna
de nyligen i e tt av sina tal för de risker för 
kyrkosplittring som kan öka eftersom ett stift 
i kyrkan i Canada nu valt att godkänna välsig
nelse av samkönade par. Jag återkommer till 
det under rubriken ”Den större gemenska
pen” på sidan 49.

Men vi erinrar oss, hoten om kyrkospräng- 
ning har uttalats många gånger, riskerna för 
splittring har ofta överdrivits.

När Svenska kyrkans kyrkomöte 1958 
hade klubbat igenom reformen om kvinnors 
tillträde till prästämbetet sade domprosten 
Gustaf Adolf Danell i Växjö:

Jag önskar inte en sprängning av kyrkan, 
men är rädd för att det blir sista lösningen. Vi är 
redo för en helig söndring, för en fortsatt strid 
mot inlloläror.
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Ett viktigt m om ent nu kunde bli a tt göra upp 
m ed dubbelmoral och hyckleri. Vilka ställ
ningstaganden som än görs kommer männis
kor att bli ledsna och förargas. Men ännu stör
re blir sorgen om Svenska kyrkan fortsätter att 
skjuta frågorna framför sig m ed hänvisning till 
att utredningar pågår.

A rbetet m ed strukturerna går hand i hand 
m ed en nödvändig utveckling på det personli
ga planet. Många menar att det är först när vi 
går in i vår egen kamp, som vi kan komma 
vidare i e tt gemensamt arbete.

Kyrkan säger tre motstridiga saker

Vi kan förhålla oss på två olika sätt till inne
hållet i följande avsnitts summariska tillbaka
blick. Med obekymrad resignation konstatera 
att så rörigt blir det ibland när frågorna är svåra.

Men behöver frågorna vara så svåra, hur 
ställer sig m ajoriteten kyrkomedlemmar till 
följande genanta faktum. Centralstyrelsen 
hade avgett e tt yttrande som avstyrkte och 
avvisade. Därm ed skulle man också kunnat 
säga att frågan var avslutad. Av formulering
arna att döma tycks det inte finnas utrymme för 
resonemang. Så här ser dokumentet tillbaka på 
ett av Svenska kyrkans ställningstaganden:

Frågan om homosexualiteten hade samti
digt blivit aktuell för Svenska kyrkan och 
dess församlingar utifrån en annan ut
gångspunkt. I juni 1994 hade riksdagen 
antagit lagen om registrerat partnerskap 
för homosexuella. Centralstyrelsen hade 
dessförinnan i remissyttrande avstyrkt 
partnerskapskommitténs betänkande

med hänvisning till att sexualiteten i 
Bibeln och kyrkans tradition hör hemma
1 äktenskapet. En välsignelseliknande 
handling för homosexuella par avvisades.

Hur en förnyad och fördjupad, mer nyanse
rad hållning ska kunna växa fram är förhopp
ningsvis Svenska kyrkans aktuella fokus, nu 
efter kyrkomötet 2002. Risker finns också för 
bakslag. Röster hörs redan om att man inte 
vill vänta längre. Och jag kan förstå det, frå
gorna ställs av verkliga människor utifrån en 
pastoral nöd. Tillbakablicken fortsätter:

Utredningen tillsattes i december 1988 
och arbetade åren 1989-94. Resultatet 
publicerades i rapporten ”Kyrkan och 
homosexualiteten” (Svenska kyrkans 
utredningar 1994:8], Rapporten dag- 
tecknades i maj 1994 och sändes i bör
jan av hösten samma år ut till försam
lingar, stift, rikskyrkliga nämnder och 
råd, kyrkliga institutioner m.fl., totalt
2 500 organ, med uppmaning att inkom
ma med synpunkter pä utredningen före 
den 1 april 1995. Endast ett 20-tal svar 
kom in. I en lägesrapport till 1995 års 
kyrkomöte konstaterade Centralstyrelsen 
att den främsta orsaken torde vara att 
ämnet är svårt och att man inom för
samlingarna erfor samma uppdelning 
som i rapporten betecknas som huvud
linjen respektive altemativlinjen, och 
därför inte kunnat eller velat ge ett enty
digt förslag till vägval. Centralstyrelsen 
konstaterade att bearbetningen av frå
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gan behövde fortsätta inte minst utifrån 
material som återspeglar den internatio
nella diskussionen.

Den djupa undran som uppstår hos mig är 
hur en och samma kyrka avstyrker och avvi
sar, hur kyrkan å ena sidan kan slå fast i ett 
remissyttrande vad som generellt gäller angå
ende sexualiteten, samtidigt som fortfarande 
samma kyrkas centralstyrelse å andra sidan 
också säger att ”bearbetningen av frågan be
hövde fortsätta”.

Om  jag till detta lägger läronämndens ytt
rande 1995, det återges längre fram på sidan 
46, blir det hela högst märkligt. Kyrkan säger 
faktiskt tre olika saker om en fråga som går rakt 
in i det allra ömtåligaste, människors innersta 
personligheter, sexliv och identitet. Tre olika 
besked ges vid samma tillfälle. Vart tog själa- 
vårdsaspekter och pastoral omsorg vägen?

Kanske bekräftas i detta haveri, att frågor 
som rör människors privatliv -  som går rakt in 
i personlighetens innersta rum  -  inte bör han
teras i politiserade kollektiva former.

I e tt examensarbete Kyrkan och homosexu
aliteten, en granskning av SKU 1994:8, fram
lagt vid Institutionen för religionsvetenskap 
vid Umeå universitet 2001, gör prästen Su
sanne Dahl några viktiga påpekanden. Den 
utredning, en föregångare till dokumentet, 
som hade ambitionen att utröna fyra auktori
tetskällor -  bibel, tradition, förnuft och erfa
renhet -  och som på ett olyckligt sätt låste sig 
i huvudlinje respektive alternativlinje, nådde 
inte ända fram:

Hos båda linjerna finns en dubbelhet i 
användningen av förnuftet som auktori
tet. Huvudlinjen använder sig delvis av 
vetenskapliga perspektiv som korrektiv i 
relation till bibeln och traditionen. Sam
tidigt används bibeln och traditionen 
som normativa för urvalet av vilka ve
tenskapliga perspektiv som åberopas. 
Altemativlinjen betonar vikten av ny 
kunskap och vetenskapliga förklarings
modeller för att få  en vidare förståelse av 
homosexualitet men i praktiken tillför 
inte den nya kunskapen något som på
verkar det teologisk-etiska ställningsta
gandet. Vad gäller erfarenheten tillskri
ver huvudlinjen en allmänmänsklig 
erfarenhet en primär auktoritet medan 
frågan om homosexuellas erfarenheter 
inte behandlas.

Därm ed inte sagt att Kyrkan inte förmår re
flektera. Men vi som vill vara ”engagerade 
individer” har rätt att förvänta oss en högre 
kvalitet; stringent teologi, logiska resone
mang, problematiseringar och konsekvens. 
Svenska kyrkan kan bättre, det är min starka 
förhoppning. Visst kan hon också ge själa- 
vårdsmässiga råd. Men i denna fråga gick det 
politiserade kyrkomaskineriet in i väggen. 
Som vi också såg ovan, inte ens 20 av 2 500 
församlingar [noga räknat 17 instanser svara
de och fem spontanremisser inkom) ansåg 
det mödan värt att svara på frågorna och ge 
sin mening till känna 1994. Riksdagen antog 
detta år lagen om registrering av partnerskap 
för samkönade.
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Kyrkomötet 2002

I kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2002:1 
inför kyrkomötet, i det avsnitt som upptar 
utskottets överväganden, sägs att det finns 
djupt liggande attityder som behöver bearbe
tas och förändras, och att präster kan komma 
att ställas inför nya uppgifter. Man pekar på 
risker m ed en forcerad process som kan ce
m entera konflikter. U tskottet berör också bi
skoparnas pastorala råd och att översynen av 
dem inte får leda till förändringar i kyrklig 
praxis. Närmare bestäm t en glidande utveck
ling m ed välsignelse av samkönade par som 
m er och mer tenderar att likna de traditionel
la vigselceremonierna. Riter som går före det 
breda samtalet i församlingarna.

Till detta är fogade två reservationer. Do
kumentet, där fyra av nio ledamöter gett sär
skilda kommentarer, är inte tillräckligt allsi
digt, säger den första reservationen. Den an
dra reservationen befarar att ytterligare steg 
tas på en väg som Svenska kyrkan, inte slagit 
in på. Reservanterna menar att den pågående 
utvecklingen m ed välsignelser av samkönade 
par föregår kyrkliga beslut om dessa riter.

I detta betänkande finns också Läro- 
nämndens yttrande, 2002:4y. A tt underlig
gande frågeställningar och perspektiv num e
ra mer tydliggjorts beskrivs som en fördjup
ning. Beträffande ”bibeltolkning och bibelan
vändning” bedöms den vara i ”god överens
stämmelse m ed vår kyrkas tradition”.

I likhet m ed arbetet i Finlands kyrka uppe
håller sig yttrandet vid själva attityden till 
homosexuella. Upprättelse och ansvar för 
människor i underläge är den ena av två u t

gångspunkter. I den andra utgångspunkten 
ställs sex in i sammanhanget mänsklig sam
levnad m ed syftet gemenskap, trohet, ansvar 
och unicitet. Till detta fogas ömsesidig tjänst, 
utgivande och förlåtelsens evangelium.

På båda punkterna återkommer den starka 
formuleringen ”härom borde enighet råda i 
vår kyrka”. D et får tolkas så att biskoparna 
som kollegium, m ed tyngd och auktoritet, 
verkligen värnar om dessa två punkter. U pp
rättelse för människor i underläge och sex 
inställt i sammanhanget mänsklig samlevnad 
utan att särskilt ange reproduktionen. D etta 
senaste kan noteras särskilt eftersom det hör 
samman m ed den samkönade sexualiteten. 
Den traditionella kopplingen mellan sex och 
barnalstring är bruten.

Kyrkomötets beslut den 23 oktober följde 
dokumentet. I referatet från m ötet anges tole
rans och ömsesidigt accepterande av olika 
ståndpunkter som ledstjärnor i omprövning
en. Samtal som nu, m ed Svenska kyrkans 
högsta organ i ryggen, startar i stift och för
samlingar blir på bred front. Samtidigt gavs 
uppdraget till biskoparna att se över de pasto
rala råden.

Därem ot avslogs den m otion som önskade 
a tt kyrkostyrelsen i snabbare takt skulle ta 
fram en nationell ordning för välsignelse av 
partnerskap. Med röstsiffrorna 100 för och 
143 em ot avslogs motionen. Per-Olof Wi- 
dell, vice ordförande i Ekho, Ekumeniska 
grupperna för kristna homo- och bisexuella, 
ser hoppfullt på den kraftfulla m inoriteten 
som ville få ett genombrott för nationell ord
ning. Han gladde sig i Dagens Nyheter i arti
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keln "Ny syn på hom osexualiteten” den 24 
oktober 2002 över att kyrkomötet valde att 
följa den väg som dokumentet stakat ut:

A v  alla beslut som fattats inom Svenska 
kyrkan de senaste 25 åren bedömer jag 
det som fattades idag som det inktigaste. 
Kyrkans har gjort ett vägval, ett mycket 
mktigt sådant.

Några enskilda röster

Bland några av de nio kandidater som nyligen 
varit aktuella vid biskopsvalet i Luleå stift 
2002 finner vi några utkast till hållningar. 
Carl-Erik Sahlberg, f. 1945, har uttalat sig

förhållandevis rakt. Bärande faktorer i hans 
prästgärning anges i e tt presentationsblad 
som cirkulerat i Luleå stift: "Livsstil -  En livs
stil präglad av renhet, rättfärdighet och helig- 
hetslängtan”. Se också Sahlbergs egen under
visning i boken Längtan efter liv -  spår av en 
levande kyrka genom tvåtusen år (1999).

Frågan som ställdes till kandidaterna var 
”O m  kyrkomötet beslutar att det blir tillåtet 
m ed kyrklig vigsel för homosexuella, kom 
m er du att viga homosexuella?”

Sahlberg svarade: ”Nej. Men jag skulle gär
na vilja fortsätta liknande samtal m ed dem 
som levt homosexuellt, som jag haft rätt 
många här i Stockholm”.

. v, ..*• • S. a»: 
K y r k o m ö t e t  v  ' v

SV. v
Ny syn på homosexualitet V
Kyrkomötet antog på onsda
gen en plan för hur Svenska 
kyrkan ska förändra sin atti
tyd till homosexualitet

Det innebär att kyrkan de 
närmaste två åren ska föra 
breda samtal i alla landets 
stift och församlingar om 
kyrkans hållning mot homo
sexuella och hur den ska för
ändras.

t o l e r a n s  o c h  ö m s e s id ig t  a c 
c e p te r a n d e  s k a  e n lig t  k y rk o 
m ö te t  v a r a  l e d s t jä r n o r  I k y r 
k a n s  s a m ta l  k r i n g  h o m o s e x u a 
l i t e t .  S a m ta le n  s k a  f ö r a s  p a  a l l a  
n iv å e r  In o m  k y r k a n ,  a l l t i f r å n  
s t i f te n  t i l l  d e  e n s k i ld a  f ö r s a m 
l in g a r n a .

”D e t  ä r  y t t e r s t  a n g e lä g e t  a t t  
k o m m a  t i l l  r ä t t a  m e d  d e n  ty s t 
n a d e n s  k u l t u r  s o m  f t a n s  k r in g  
h o m o s e x u e l la  o c h  a t t  b r y ta  
u tem fö rg k a p ” , h e t e r  d e t  b la n d

annat i kyrkomötets beslut.
K y r k o m e d le m m a rn a  t ä r  n u  

t i l l f ä l l e  a t t  e x e m p e lv is  g e  s in  
s y n  p å  e n  n y  n a t io n e l l  r i t u a l  fo r  
v ä ls ig n e ls e  a v  p a r tn e r s k a p .  
E n s k i ld a  p r ä s t e r  a n v ä n d e r  s ig  
r e d a n  i  d a g  a v  e n  v ä ls ig n e ls e r i 
t u a l  f ö r  s a m k ö n a d e  p a r ,  m e n  
ä n n u  s a k n a s  e n  e n h e t l ig  n a t io 
n e l l  r i t u a l .

-  OET AR ETT MYCKET pO SlÖ V t
b e s lu t ,  s ä g e r  P e r  O lo f  W ideU , 
v ic e  o r d fö r a n d e  i  E k h o ,  e k u m e 
n i s k a  g r u p p e r n a  f ö r  k r i s t n a  
h o m o - o c h  b is e x u e l la ,  t i l l  TT.

E n l ig t  W id e ll f a n n s  u n d e r  
d i s k u s s i o n e r n a  p å  k y rk o m ö te t  
e n  ty d lig  b r e d  a c e e p ta n s  av  
s jä lv a  s a m ta ls p r o c e s s e n  k r in g  
h o m o s e x u a l i te t .

-  A v  a l l a  b e s lu t  s o m  f a t t a t s  
in o m  S v e n s k a  k y r k a n  d e  s e 
n a s te  23 å r e n  b e d ö m e r  j a g  d e t  
s o m  f a t t a d e s  i  d a g  s o m  d e t  v ik 

e lt ig a s te .  K y rk a n  h a r  g jo r t  turw 
v ä g v a l,  e t t  m y c k e t  v ik t ig t  s å - |  
d a n t ,  s ä g e r  h a n .  P

K y rk o m ö te t  a v s lo g  e n  m o  
t io n  s o m  k r ä v d e  a t t  k y r k o s ty  
r e l s e n  r e d a n  n u  s k u l le  t a  f ra m  
e n  f ö rs la g  t i l l  o r d n in g  f ö r  v ä l  
s ig n e ls e  a v  p a r tn e r s k a p .

M e n  r ö s t s i f f r o r n a  v a r  j ä m  
n a r e  ä n  v ä n ta t ,  100 f ö r  o c h  143 
e m o t.

KYRKOMÖTET SADE O c k s å  j a  t i l  
f o r t s a t t a  a n a ly s e r  a v  v a ls y s te  
m e t  i  S v e n s k a  k y r k a n ,  m e d  a n  
le d n in g  a v  k r i t i k  m o t h u r  k y r  t  
k o v a le t  2001, d e t  f ö r s ta  i  e g e n  
r e g i ,  g e n o m fö rd e s .

S e n a re  i  v e c k a n  f a t t a s  b e s lu t  
i  f le r a  o m s t r id d a  f rå g o r , so m  
p la n e r a d e  b e s p a r in g a r  i  s t i f 
t e n ,  e t t  f ö rs la g  o m  ta k  fö r  k y r 
k o a v g if te n  o c h  k r i t i k  m o t k y r  
k a n s  s k a tte u tjä m n in g s s y s te m .

P O Lindström

y w
/

Ur Dagens Nyheter 
24 o k to b e r  2002.
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Samma fråga ställdes också till en enhets
chef på stiftskansliet i Härnösand, han hade ti
digare varit kyrkoherde i Skellefteå, en kyrko
herde i Luleå och en professor i Göttingen. Alla 
dessa var aktuella som biskopskandidater.

Åke Sjöström, f. 1946, enhetschef i Härnö
sand, framhöll:

Kyrklig vigsel är för mig intimt förknip
pad med relationen man -  kvinna. N är  
det gäller homosexuella så handlar det 
väl mer om hur vi som kyrka ska förhäl
la oss till och hantera partnerskap. Jag 
är positiv till att vi hittar former där 
homosexuella får kyrkans stöd att be
kräfta sin vilja till samhörighet och hjälp 
att leva i goda och varaktiga relationer.
De kyrkliga akter och former vi bestäm
mer oss för bör vara genomtänkta så att 
det blir bra, känns äkta för oss som kyr
ka och för de människor vi möter i dessa 
sammanhang. Jag ser fram emot den 
utredning som kommer inom kort och 
som belyser teologiska, ekumeniska, 
historiska och nutida aspekter. Eftersom 
frågan är så laddad och viktig behöver vi 
få ett verkligen bra underlag för det beslut 
som ska fattas och sedan leda fram till 
kyrkans handhavande och praxis.

Karin Burstrand, f. 1954, kyrkoherde i Luleå 
ansåg:

Jag tycker att det är angeläget att Svenska 
kyrkan hittar en form för att legitimera

varaktiga relationer för homosexuella.
Hur denna formuleras eller definieras 
kan vi inte säga idag. Om ett kyrkomöte 
beslutar om en kärleksfull och respektfull 
ordning för kyrklig bekräftelse för de 
homosexuella som önskar att dela livet 
med varandra så skulle jag, som jag ser 
det idag, vara lojal med ett sådant beslut.

Erik Aurelius, f. 1946, professor i Göttingen, 
som hösten 2002 också blev aktuell som bi- 
skopskandidat i Göteborg, sade:

Inte om det kallas vigsel. Vigsel och äk
tenskap skulle jag inte mlja ha mer än 
en variant av, den som gäller man och 
kvinna. Partnerskap är något annat. Jag 
menar inte att man med stöd av bibeln 
kan säga att homosexualitet är synd.
Vad Gud begär av oss i samlivet med 
andra sammanfattas ju  i ordet: "Du ska 
älska din nästa som dig själv. Kärleken 
vållar inte din nästa något ont" Romar- 
brevet 13. Och man skadar inte sin 
nästa genom att just vara homosexuell.
Om två män eller kvinnor vill lova var
andra livslång trohet är jag beredd att 
stödja det med förbön och välsignelse -  
om det klart framgår att det inte är nå
gon sorts vigsel.

Både Åke Sjöström och Erik Aurelius marke
rar skillnaden mellan vigsel och partnerskap. 
Karin Burstrand väljer att svara på e tt öppna
re sätt. Carl-Erik Sahlberg kombinerar ett nej
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m ed en deklarerad öppenhet till samtal. Frå
gan blir vad den öppenhet som han uttrycker 
egentligen innebär. Han formulerar sig: ”dem 
som levt homosexuellt” och väcker frågan, 
menar han sådana som tagit avstånd från sam- 
könad sex?

Partnerskap i Helena Elisabeth

I augusti 2000 utbröt en debatt med anled
ning av att en partnerskapsceremoni hade 
förrättats och ägt rum  i museets kyrka Helena 
Elisabeth. Noteras bör att museikyrkan tidi
gare hade använts till många skiftande arrang

emang utan reaktioner från Svenska kyrkan, 
liksom att både Tegskyrkan och Åli dhems 
kyrka ställts till förfogande för religionsöver- 
skridande, allmänkulturella arrangemang.

Kyrkoherden Håkan Holmlund, Umeå 
stads församling, och dåvarande biskopen 
Rune Backlund i Luleå, ifrågasatte det som 
hänt m ed hänvisning till kyrkorummets 
helgd och Svenska kyrkans regelverk, samt 
negativa reaktioner från omvärlden. Särskilt 
kyrkoherde emeritus Yngve Stolpe, Tegs för
samling, engagerade sig i debatten m ed flera 
artiklar och anade provokation från hom o
sexuella m ed syftet konfrontation. Stolpe 
klarlade att kyrkan invigts av biskop Ivar Hy- 
lander för gudstjänstbruk och satte sitt hopp 
till samtal mellan kyrkan och museet. Docent 
Åke G. Svensson, också ersättare i Umeå 
stads kyrkoråd, menade att m useet brustit i 
pietet och känslighet genom att medge cere
moni för partnerskap.

Professor Daniel Kallös, dåvarande ordfö
rande i Västerbottens museum AB, framhöll 
att museet som ägare ytterst fäller avgörandet 
om hur Helena Elisabeth ska användas, och i 
artikeln "Uppmanar kyrkan att vakna upp” av 
Kristina Edin i Västerbottens-Kuriren den 28 
augusti 2000 betonade han:

Kyrkan verkar ha glömt att kärleken är 
det allra viktigaste. I en tid då homosex
uella människor faktiskt misshandlas 
tycker jag kyrkan borde vara mer försiktig 
och inte, om än oavsiktligt, stödja dessa 
grupper som begår dessa brott. Det sma
kar illa.
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Mer av offentliga bekräftelser

Vi kan se en röd tråd från biskop Stig Hellsten 
till professor Daniel Kallös. Människan, hen
nes erfarenheter och kunskap, avkrävs num e
ra inte kapitulation inför kyrka, bibelord och 
tradition. Vi kan också dra den tråden vidare 
till en hållning som ifrågasätter behoven av 
roller och hierarkier, system som låser fast.

Vi kommer nära den ideologiska plattform 
Rosemarie Köhn, den norske biskopen ställt 
sig på. En allmänliberal syn på det religiösa 
budskapet, tolkat in i samtiden m ed direkta 
uppgifter att rasera orättvisor och befria från 
förtryck. Därm ed måste kampen föras m ot 
själva strukturen och de uttryck och inrotade 
föreställningar som bekräftar och återskapar 
destruktiva mönster.

En tillämpning. Denna plattform  kan in
spirera till följande. O m  jag, som är man, blir 
tillfrågad om ett uppdrag i en arbetsgrupp 
eller styrelse skulle mina frågor bli -  hur ser 
fördelningen män, kvinnor, unga, medelål
ders och gamla ut? Med andra ord, är grup
pen tillräcklig heterogen för att kunna repre
sentera den verklighet som är mångfald? 
Skulle min närvaro öka eller minska mångfal
den?

En annan tråd som kan dras är den mellan 
de olika renhetsresonemangen. Konststriden 
angående Vita kubens experiment, ”vanhel
gandet” av Helena Elisabeth till följd av part- 
nerskapsceremonier, och de bedrövliga ställ- 
ningsstriderna i Johanneskyrkan i Vännäs rö
rande konstnären Theo Forrers bibliska svit.

Naturligtvis blev inte byggnaden Helena 
Elisabeth vanhelgad av en ceremoni för part

nerskap. Blotta tanken avslöjar en grotesk syn 
på människors kärlek, en kärlek som enligt 
Kyrkans sätt att föreställa sig tillvaron är en 
gåva given av Gud själv. Därtill en närmast 
massiv materialism som närmar sig magi som 
om helighet skulle bo i väggarna. Begreppet 
helig har flera dimensioner. Avskild, en av 
dessa dimensioner, rinner u t i endera avskild 
för att kunna bejaka livet, ett slags sakralite- 
tens förtätning, eller avskild från en ”profan” 
värld som då gärna beskrivs som ond och 
mörk. Beroende på vilket flöde man följer, 
sakralitetens förtätning, eller sakral betraktad 
som avskild från en ”profan” värld ändras be
hoven av vedertagna, ja, strukturerade och 
formulerade mönster. De som hyllar sakrali
tetens förtätning frågar sällan efter en legimi- 
terande formulering. Den store tyske konst
nären Joseph Beuys kunde säga: "Mysterierna 
äger rum  på centralstationen.” En träffsäker 
kritik av museiväsendets förpuppning och 
kristendomens förstelning i kyrkosamfunden 
är inbäddad. Liksom Olaus Petris, den svens
ke reformatorn, syn på helighet som knuten 
till gudstjänsthandlingens förtätning, inte 
struktur eller byggnad.

Människor som å andra sidan följer biflö
det helig, betraktad som avskild, fordrar 
mönster och att dessa också fasthålles i ett 
slags exklusivitet.

Vi rör oss, tror jag, som kristna församling
ar från att som hittills acceptera homosexua
litet (mer eller mindre tyst) m ot att också 
m er öppet bejaka och till och med inom en 
snar framtid också i mer eller mindre uttalad 
form offentligt bekräfta samlevnad.

45



Svenska kyrkan bör inte uttala att ho
mosexuellt partnerskap, sä beskrivet, 
generellt sett är moraliskt orätt. Tvärtom 
finns utrymme för ställningstagande som 
bejakar sädant partnerskap.

Så explicit uttalade sig faktiskt Svenska kyr
kans läronämnd redan 1995. U ttalandet har 
för länge sedan öppnat en dörr som är i det 
närmast omöjlig att tillsluta. Fast vi kan också 
förvånas över hur lite detta ställningstagande 
genomsyrar församlingarna och enskilda äm- 
betsbärares hållning. Vi såg tidigare hur svagt 
intresse, stark vånda eller allmän försiktighet 
ledde till ytterst få remissvar i denna för m än
niskor brännande fråga.

Kanske regionala ordningar

Ibland undrar jag om det inte hade varit en 
lyckligare väg för Svenska kyrkan och hennes 
församlingar om något eller några stift inom 
Svenska kyrkan långt tidigare gått vidare i 
denna process och kanske sjösatt regionalt 
fastställda ordningar för välsignelse av samkö- 
nade par som ber om det. Läronämndens u t
talande visar att utrym m e finns i kyrkan för 
att bejaka partnerskap. D et är e tt tillräckligt 
underlag för regional praxis och ordning.

I en tid när mässa och gudstjänst kan firas 
m ed mycket stor frihet, i en uppsjö av lokala 
varianter, m ed långvariga experim ent som 
pågår mer bland en liten grupp initierade vid 
sidan av folkfromheten, borde vi kunna hitta 
regionala ordningar som möter de samkönades 
önskan när rikskyrkan dröjer. D et är motstri
digt att kyrkan går en minoritet, den lilla guds

tjänstexperimenterande specialistgruppen, till 
mötes, men inte hör och ser en annan minori
tets behov, somliga samkönades djupt kända 
önskan.

En ordning för välsignelse av partnerskap 
tillkommen på en höft, e tt lokalt laborerande 
m ed förbön eller välsignelse, för individerna i 
paret eller över relationen som sådan -  hur nu 
en sådan distinktion görs -  offentligt tillsam
mans m ed inbjudna vänner eller enskilt m ed 
prästen, är inte längre hållbar. Kraven nu, den 
ordning som efterfrågas idag från några av de 
samkönade paren, rör en reglerad kyrklig ord
ning m ed förbön och välsignelse.

Kanske har kyrkomöte och kyrkostyrelse i 
själva verket öppnat för en sådan regional u t
veckling genom att, som utredningen före
slår, nu lägga ett bredare uppdrag i stiften att 
reflektera tillsammans. O m  ett regionalt om 
råde, för oss i Västerbotten alltså Luleå stift, i 
den gemensamma bearbetningen kommer 
fram till en ordning för välsignelse som man 
skulle vilja använda. Varför inte? En ordning 
som kan fungera för dem som begär den 
tjänsten av församlingen. H ur skulle kyrko
styrelse och kyrkomöte ytterligare kunna för
hala det människor önskar? Kanske har den 
hittills rådande rikskyrkliga strategin, välja 
genom att inte välja, lett därhän att inte vare 
sig homosexuella eller delar av kyrkan inte 
längre finner det mödan värt att vänta. I syn
nerhet som riskerna m ed ytterligare utdragen 
väntan måste vägas m ot en pastoral nöd.

A tt frågan redan ställts på detta sätt, m ed 
direkt syfte på en ordning, vittnar nedanstå



ende utdrag ur dokumentet m ed hänvisning 
till en äldre m otion om:

Vid kyrkomötet 1997 aktualiserades på 
nytt frågan om en välsignelseakt för homo
sexuella. I motion 1997:39 av Paul 
Trossö hemställdes att kyrkomötet skulle 
begära att "Centrabtyreben låter se över 
möjligheterna till en fastställd ordning 
gällande för välsignelseakt samt möjlighe
ten för präst som så vill förrätta en sådan 
akt i öppet kyrkorum (i närvaro av exem
pelvis familj, vänner etc.) ". Läronämnden 
hänvisade denna gång (Ln 1997:10) till 
sitt tidigare yttrande (Ln 1995:18) där en 
principiell syn på homosexuell samlevnad 
redovisats samt till att kyrkomötet ännu ej 
tagit ställning till den där redovisade upp
fattningen. Läronämnden såg för sin del 
inga läromässiga hinder för att Central
styreben, i konsultation med andra kyr
kor, skuUe låta se över förutsättningen för 
en ordning för en offentlig förböns- eller 
välsignebeakt att förrättas av präst som 
är beredd därtill.

En regional fastställd ordning för välsignelse 
skulle också kunna lösa ett stort ekumeniskt, 
mellankyrkligt, problem som är under upp- 
segling. När nu Svenska kyrkan som natio
nellt samfund, länge haft och fortfarande har, 
så svårt i e tt vägval, och blivit sårbar genom 
centraliserad reflexion, kunde ett eller flera 
stifts regionala ordningar och arbetet med 
dem  återskapa både teologiskt, pastoralt och 
inte minst ekumeniskt manöverutrymme.

O m  det längre fram i en utveckling visar sig 
att de tretton stiften antagit regionala ord
ningar, ja, då har dessa offentliga bekräftelser 
också genom en framväxt blivit det nationella 
samfundets hållning.

Den gudstjänstutveckling som ägt rum  
från 1960-talet, genom Västeråsmässan och 
de liturgiska anslagen där, är i mycket resultat 
av en liknande regional ordning som succes
sivt vunnit anklang och spridit sig i Svenska 
kyrkan och blivit e tt inslag som format hen
nes egen identitet.

Förändringarna ger också en möjlighet att 
göra upp m ed det dubbelspel som Svenska 
kyrkan länge dragits med. I det långa loppet 
är det inte hållbart att å ena sidan acceptera 
mer eller mindre tyst, men inte fullt u t offent
ligt bekräfta samkönad sex. Klarheten som lig
ger i att både acceptera och offentligt bekräfta 
tydliggör. D et både upprättar människor och 
renar, från hyckleri och dubbelmoral, inte från 
syndare märk väl, men gynnar med öppenhet 
både samhället och Kyrkan.

D et är också värt a tt betona att Svenska 
kyrkan som helhet föreslås ta ansvar för väl
signelse av partnerskap, men lika lite som den 
enskilde prästen ska kunna anmodas medverka 
vid välsignelse av partnerskap, om det är m ot 
hennes eller hans övertygelse, ska den enskilde 
kyrkomedlemmen pressas till något ställnings
tagande i den ena eller andra riktningen. 
Samtidigt ligger enligt dokumentet e tt tvåårigt 
perspektiv över frågan som sedan ska återgå 
till den nationella nivån 2004. Kanske hör 
öppenheten för de olika ställningstaganden 
som görs samman m ed den större, pastorala
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öppenheten för människors frågor och önsk
ningar.

Ett av grundproblemen

Paradoxalt nog så tenderar de olika framstö
tar som gjorts m ot Svenska kyrkan att pressa 
henne till e tt ställningstagande. Själva be
slutsprocessen kan bli m ot hennes egen na
tur. De teologer som menar att det tillhör vår 
hållning som evangelisk luthersk kyrka att 
inte ge folkmoralistiska korrektiv har alldeles 
rätt. En kyrka kan inte gå emot sin natur eller 
komma i konflikt med sin ideologiska ryggrad.

I den enskildes samvete däremot sker det 
etiska avgörandet. För Martin Luther var detta 
alldeles självklart. D et är en avgörande punkt i 
hans reformkrav. Han kunde bara inte accepte
ra att kyrkoledningen tog sig rätten att avgöra 
frågor som är den enskildes. Lika lite som män
niskor kan överföra skuld på varandra kan vi 
överta rätten av forma livet från varandra. Se
dan ska vi också tillägga att förhållandet samve
te hos individen och uppenbarelse, kristendo
mens vittnesbörd, inte är alldeles lätt. Risken 
ligger nära till hands att individens vilja tar 
kommandot, den inre rösten tystnar.

En tolkning av detta dilemma gör Påven 
Johannes Paulus II i sitt tal i Vatikanen den 6 
februari 1987. D etta tal riktades till biskopar
na från Frankrikes sydvästra kyrkoregion:

Herdarna ska dana samvetena genom 
att verkligen kalla det som är gott för 
gott och det som är ont för ont. De talar 
om lagen, medan de också förkunnar 
den nåd och den barmhärtighet som

Kyrkans sakrament firar. Sanningen 
Ande har inte getts till de troende obero
ende av Kyrkan. Därför ska undervis
ningen i moralläran vara öppen för och 
lydig mot Kyrkans läroämbete och bedri
vas i gemenskap med Kyrkan.

Den större gemenskapen
Svenska kyrkan är genom sin historiska fram
växt, de mellankyrkliga dialoger som hon är 
involverad i, och de långtgående utfästelser 
som redan gjorts, intim t sammanknuten med 
kristenheten, Kyrkan. Redan hennes bekän
nelse stadgar detta. Till skillnad från exem
pelvis en församling inom Pingströrelsen, där 
självständighet betonas, är samhörigheten 
inom Kyrkan och alla hennes församlingar 
organisk. Biskoparnas ämbete och kollegiali- 
te t blir till e tt slags ryggrad. Och här är värt 
att notera att det finns en långtgående sam
stämmighet mellan Romersk-katolska kyrkan 
och Svenska kyrkan vad gäller biskopens äm
bete. Även om vi ifrågasätter, eller tar av
stånd från Påvens undervisning, är vi inte all
deles opåverkade av den. Märk väl att de 
lutherska kyrkosplittringarna mer orsakades 
av maktpolitiska skäl än av religiösa kontro
verser. Martin Luther hade mer avsikten att 
reformera Kyrkan än att starta nya kyrkosam
fund. Tidsandan, renässansen och radikalt 
nytänkande drev på splittringarna.

Som professor Samuel Rubenson så m å
lande beskrivit det i sin reservation till doku
mentet, ”vi kan inte såga i den gren vi själva 
sitter på”. Avvägningen mellan ekumeniska 
realiteter och enskilda gruppers önskemål
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måste till sist göras så att helheten kanske kan 
rymma det mindre. Såväl en avvikelse eller en 
avsnörning, som hotar den friska näringstill
förseln, grenens beroende av stammen res
pektive människors liv, kan bli förödande.

Rubensons påpekande på denna punkt är 
av grundläggande betydelse. Från demokra
tiska aspekter borde det vara självklart. D et är 
oroväckande att perspektivet kommer fram 
först i utredningens utkant, som en reservation.

Paradoxalt nog är det så att Svenska kyrkans 
karaktär som folkkyrka relaterar till Romersk
katolska kyrkans allmänneUga karaktär.

H ur mycket min tanke på regionala ord
ningar för välsignelse av samkönad sexualitet 
förmår mildra de ekumeniska komplikationer 
vi har att arbeta med är osäkert. Den mellan- 
kyrkliga provokationen och dess motreaktio- 
ner blir dock svagare om ett regionalt område 
hellre än en hel nationell kyrka utmanar.
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Ta på stort allvar
Svenska kyrkans nationella kyrkostyrelse har 
för länge sedan redan uttalat: ”Homosexuella 
människors känsla av utanförskap måste tas 
på stort allvar.” Skarpare än så kan knappast 
e tt utredningsdirektiv formuleras.

Varför är det ändå så både trögt och lång
samt? Kanske gör Svenska kyrkan om samma 
misstag som hennes mer konservativa syster
kyrka i Finland och sätter kyrkan och bibelor
det före människornas verklighet.

H ur kunde principer bli så viktiga? D et rör 
människor och inte i första hand blott en frå
ga utan mer ett liv. Alla överväganden om 
homosexuella och bisexuella borde först och 
främst fordra att vi som yttrar oss är drabbade 
av erfarenhet. Om edelbart när ett skeende 
objektifieras till e tt ärende, blir fältet öppet 
för yttranden och reservationer, och då upp
kom m er alla riskerna för nedmalning i en 
politiserad process. Då fortgår en kraftmät
ning och ett maktspel i hierarkiska strukturer. 
Men samtidigt vill vi m ontera ned dem, eller 
ännu enklare, avstå från att göra bruk av dem. 
En människa och hennes värdighet. En bild 
av Gud. Har vi den rätten?

Som en kyrkoarbetare, Lotta Arenas med 
ansvar för diakoni i Röbäck, uttryckte det vid 
Luleå stifts första steg i den bredare gemen
samma process som biskop Hans Stiglund in
itierat för reflexion om samkönad sex och 
samlevnad. D et var på en kursdag i septem 
ber 2002 i Backens församlingshem här i 
Umeå. Genom att ställa övergripande frågor 
som i sin tur både när och stimuleras av genom

gripande förändringsprocesser drivna med 
stort allvar:

Vad gör vi med det sjukliga behovet att 
dela in i kön, makthierarkier, roller som 
följer med? Vad händer om vi börjar 
betrakta varandra som människor? Vi 
sitter fast i rådande system, vi kan inte 
förneka att det finns kön, men hur gör vi 
för att komma bort ifrån kön, vi pratar 
om jämlikhet och det är en process.

Carola Hansson, författare från Tornedalen, 
menar att endast e tt fåtal människor numera 
omfattar föreställningar om fast verklighet, 
sanningar och allvar. Hur det ligger till långt 
nere i vårt medvetande kan till sist bara vi 
som enskilda individer reflektera över. Carola 
Hansson bekänner sig för sin del till fast verk
lighet, sanningar och allvar. Och det kan Kyr
kan och hennes församlingar göra samtidigt 
som undervisningen utvecklas.

Många människor söker ständigt och på 
nytt, önskar kunna känna sig hem m a inte 
bara i sig själva och relationer m ed närstående 
och samhället utan också i Kyrkan och hen
nes församlingar. Vilket bem ötande får de?

Kan en grundsyn, som den norske biskopen 
Rosemarie Köhn representerar och diakoniar
betaren Lotta Arenas ansluter sig till, mana oss 
till insikt, att själva öppenheten och den särskil
da omsorgen om utsatta blir en allvarsfråga? 
Sammanfattningsvis, en berättelse bärs av 
text för att en historia ska kunna förmedlas. 
O rd är verktyg som griper om något större.
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Inte ens lagböcker eller matematiska formler 
läses rakt av som de står. Lagar har sina förar
beten, är skrivna i en viss ”anda” och tolkas 
och omformuleras. Formler hänvisar till nå
got betydligt större och blottlägger samband. 
D etta grundläggande gäller också i religiösa 
världar. Här i Västerbotten är mycket av folk- 
fromheten drabbad av lågkyrkliga väckelsers 
bleka skuggor. Å ena sidan varma personliga 
färger och gott om utrym m e för en personlig 
relation m ed Jesus. Å andra sidan träldom 
under lag, beskäftigt moraliserande som för
kväver, och rent fundamentalistiska drag. 
Dessa har svårt att stå u t m ed eller fördra de 
annorlunda. Kyrkan får, som jag ser det, till 
uppgift att påminna om riskerna m ed präk
tighet, egenrättfärdighet och de bedrägliga 
flyktvägarna: Bort från liv och in i lära, bort 
från eftertanke och in i schabloner, bort från 
vi tillsammans och in i vi och dom, bort från 
relationer och in i objektifiering.

Att välja dragläge

Många människor, jag m öter dem nästan dag
ligen, betraktar religiöst liv som en moralisk 
prestation. Bland annat därför känner de sig 
inte som riktiga kristna. H ur den farliga för
skjutningen bort från tro över till beteende 
uppkom m er kan inte utredas här. Peder Tha- 
lén angav en linje i slutet av avsnittet ”Norm 
i förändring” på sidan 3 6 .1 samband m ed för
ändringar i synen på samkönad sex inser vi att 
de religiösa insikterna en dag kan hitta tillba
ka till m er genuint kristna trosföreställningar.

De kan återigen blir föreställningar mer om 
tro än om beteende. Vi kan återfinna befrian
de liv i en omskapande islossning. Trossam- 
hörigheten måste få bli m er värdefull än den 
snävare känslan av samling i en åsiktsgruppe- 
ring. En kyrka som är trygg i tro kan vara fri
modig vad avser både åsikter och beteende.

Kulturredaktör Leif Larsson fångar i Väs- 
terbottens-Kuriren den 14 oktober 2002 livets 
risk och möjligheter. En verklighet som vi 
inte vare sig kan eller vill fly bort ifrån. Han 
gör i sin artikel ”Livet trots allt värt att leva” 
m ed glimtar från en seminariedag i ABF-hu- 
set i Stockholm en genomgång av flera rap
porter från Västerbotten; frisinne, förenings
liv, moralens individuella och kollektiva as
pekter, och berör en annan moraldiskussion, 
förhållandet till droger. Larsson träffar allde
les m itt i prick: ”Nykterheten behövde dock 
inte alltid tolkas bokstavligt, vad det handla
de om var friheten från en supande livsstil.” 
Något större avtecknar sig m ed en mångfald 
av nyanser. D et är inte så enkelt som ja eller 
nej, rä tt eller fel. Där, i e tt förunderligt drag
läge, lite som m ed bilskoleelevers start i 
backe, står alltid allas våra val.

Jag tror att given enhet från tillvarons yt
tersta makt blir mycket mer sammanbindan
de än konstruerad enhetlighet, given kärlek 
från verklighetens innersta kärna ger betyd
ligt större liv än moralistiska mönster.

I att allt det Gud ger kan samme G ud också 
välsigna. Mer än vi anar är livet välsignat, ock
så innan de bekräftande orden blivit sagda.
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Livet blev i färg och fick en mening
K A R I N  B E R N S P Å N G
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Den 2 februari 2002 gifte de sig. 

Bröllopet innehöll allt. Lång vit klänning 

m ed slöja, slädfärd, närmare hundra 

inbjudna gäster och hotellets bröllops- 

svit bokad ett år i förväg.

-  Det var precis vad jag hade drömt 

om , säger Jaana.

-  Det var bara det att d et skulle ha 

varit m ed en annan person. En man i 

frack och inte en kvinna i vit klänning, 

skrattar Berith.

Jaana och Berith Juvonen pratar om sitt h it
tills största projekt tillsammans. Deras m inu
tiösa förberedelser av partnerskapsakten och 
festen efteråt har till och m ed blivit en kort
film som visades på Umeå filmfestival i hös
tas. Under filmens 28 m inuter kommer titta 
ren deras närhet nära. När vi träffas i den sol
varma slänten m itt på Umeås universitetsom
råde, en av höstterminens första veckor, döljer 
de inte heller sin kärlek. Blickarna och vär
men mellan dem känns.

-  Berith välte hela min värld. Alla trodde 
att jag var den unga lesbiska storstadstjejen 
som kom och tog tvåbarnsmorsan från byn, 
men det var tvärtom, säger Jaana.

Paret läser i Umeå, och bor i Skellefteå. De 
pendlar hellre 13 milen varje dag än flyttar 
söderut till ”Sveriges homovänligaste stad”.

-  Vi trivs i Skellefteå. På ett sätt är där 
mycket mer inskränkt än på andra ställen, 
men vi har bestäm t oss att köra m ed öppna 
kort hela tiden. Flyttade vi till Stockholm 
skulle vi verkligen bli anonyma, men i Skel
lefteå behöver vi inte det, säger Berith.

-  D et är klart vi orsakar rabalder ibland, 
som när vi pussades och hela gallerian stanna
de av, men jag tror det handlar om att vänja 
ögat. Om  några år reagerar ingen om några 
tjejer pussar varandra, säger Jaana.

Vill leva sitt eget liv

De ser sig lite som pionjärer i sin hemstad, 
men egentligen vill de bara få leva det liv som 
är deras. När de ville hålla partnerskapscere- 
monin i Skellefteå landsförsamlings kyrka

53



blev det till exem
pel tvärstopp. Trots 
att de ordnat präst 
kunde inte kyrkan 
släppa in dem. Så 
långt har ännu inte 
Svenska kyrkan 
kommit i sina dis
kussioner om hur 
den ska förhålla sig 
till den del av 
befolkningen som 
älskar personer av 
samma kön som 
sig själv.

-  Vi har pratat 
med flera präster 
som förstår oss, 

men de har en lång beslutsgång framför sig.
Berith och Jaanas öppenhet beror mest på 

att de vill få vara sig själva, utan att smyga 
eller ljuga.

- Jag har jättesvårt för bilder på homosex
uellas ryggar bakifrån eller i skuggan. Vad ger 
det för signaler? undrar Jaana.

När media berättar om Pride-festivalen, en 
festival för sexuellt likaberättigande som 
hålls varje sommar i Stockholm, visas oftast 
bilder på folk i läder eller helnakna, medan 
sådana som Berith och Jaana som äter maka
roner och korv till middag och bor i radhus 
sällan syns.

-  De extrema är en minoritet, men som 
sökande vill man läsa om sådana som oss, sä
ger Jaana av egen erfarenhet.

Fascinerande livsöden

Historien om hur de två kvinnorna till sist 
blev ett par är märklig och fascinerande. D e
ras berättelse handlar mer om att våga vara 
trogen sig själv än om vad det innebär att vara 
homosexuell. Allt började en vinterkväll i 
Boliden.

Berith levde då, för ganska precis fem år 
sedan, m ed sin man och sina två döttrar i sam
hället nordväst om Skellefteå. Jaana återvän
de till Boliden efter en misslyckad utlandsvis
telse efter gymnasiet. Hennes plan var att ta 
körkort uppe hos mormor och morfar och 
återvända söderut igen. I väntan på uppkör- 
ningen ville hon ha något att göra, och det var 
så hon m ötte Berith första gången på en inne
bandyträning.

Kvinnorna fick kontakt och när sedan Jaana 
misslyckades m ed uppkörningen blev hon 
tvungen att stanna längre.

-  Jag kuggades före jul och ingen tyckte det 
var kul utom  Berith, ler Jaana.

Den nya uppkörningstiden planerades till i 
februari, m en då hade allt mellan kvinnorna 
redan satt igång.

Berith och Jaana umgicks intensivt. På sko
lan, där Berith redan jobbade och Jaana fick 
jobb, och på kvällarna under långa promena
der.

-  Även om jag visste att jag var kär i Jaana 
så skulle ingen få reda på det, säger Berith.

-  Jag sa till mina vänner att jag hade träffat 
den mest fantastiska människan, en själsfrände, 
och jag tänkte bara på Berith. Men jag förstod 
inte att jag var förälskad i henne, säger Jaana.



För Berith var känslorna hon kände inte 
främmande. Hon visste sedan förut att hon 
hade förmågan att älska både kvinnor och 
män.

-  Men det har aldrig varit realistiskt att jag 
skulle leva m ed en kvinna.

Berith tänkte att känslorna för Jaana skulle 
vara en tid och sedan försvinna när hon åkte 
igen. Hon njöt av hennes närhet och lät sig 
nöja m ed den, men omgivningen såg något 
annat.

Efter en av deras långa promenader och en 
vänskaplig kram, när de skildes åt utanför 
Beriths hus, konfronterade Beriths man hen
ne. ”D et ser u t som om ni är kära”, sa han. 
Men Berith ljög.

-  Jag blev jättechockad. Jag visste vad jag 
kände, m en hade bestäm t att aldrig säga nå
got till någon. D et lyste säkert om mig, men 
jag ville inte skilja mig, jag ville fortsätta. När 
han sedan märkte det så snabbt blev jag väl
digt omruskad.

O m  de inte hade haft sina två barn, tror 
hon att hon hade kunnat stå upp bättre för 
sina känslor för Jaana, men nu ljög hon för att 
inte göra sina närmaste något ont.

Men för Jaana berättade hon om vad hen
nes man trodde. Jaana frågade om det stäm
de, om Berith var kär i henne, och Berith sa ja.

-  För mig var det en chock att jag hade 
träffat en kvinna som jag tyckte så mycket 
om. Jag kunde inte acceptera att det var sådan 
jag var. D et var som att få en cancerdiagnos, 
och jag trodde alla skulle tycka synd om mig 
om jag berättade, säger Jaana.

Varsin kamp

De hade varsin kamp att kämpa med.
-  Jag tyckte inte att jag kunde välja m itt liv 

före barnens, a tt göra deras liv så mycket säm
re för att göra m itt liv bättre, säger Berith.

-  Jag hade blivit en loser om det visade sig 
att jag var lesbisk, säger Jaana.

Med allvar och skratt berättar de om den 
vindlande vägen till varandra. Ibland i m unnen 
på varandra.

D et gick mycket fram och tillbaka, trevande.
-  Jaana hade svårt a tt acceptera att jag var 

kär i henne. Vi kastades mellan hopp och för
tvivlan. När jag kom för nära stötte hon bort 
mig och när jag var längre bort kom hon nära 
igen, berättar Berith.

-  Jag blev mer och mer desperat, säger Jaana, 
jag ville inte vara 
lesbisk.

Nu ursäktar hon 
sig nästan över hur 
hon lekte m ed Be
riths känslor. Men 
hon fick alltid en an
dra chans att komma 
tillbaka.

Vårterminen för
löpte och direkt ef
ter skolavslutning
en lämnade Jaana 
Boliden för en större 
värld. Berith tänkte 
att det var det bästa 
som skedde, men 
när Jaana väl hade
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Jaana Juvoncn och Berith Lundmark. Skellefteå. Vigseln ägde /  
rum den 2 februari. Partnerskapsfurrättare var Louise Söderlundy! 
"tmband med vigseln har paret tagit släktnamnet Juvonen. (

åkt bröt hon ihop. Nu erkände hon allt för sin 
man, övertygad om att deras förhållande skul
le ta slut.

-  Men han ville ha mig kvar, och vi kom 
överens om att försöka.

D et tog en sommar för dem båda att inse 
det omöjliga. Separationen var ett faktum, 
och i samma veva återvände Jaana till Boliden. 
Nu kunde Berith berätta om allt hon kände 
och reaktionen hos Jaana var dubbel.

-  N u var det å ena sidan fritt fram men å 
andra sidan var jag orolig över vad i helvete jag 
hade ställt till med. Jag hade havererat en fa
milj .

Trevandet fortsatte ett halvår till. Under 
tiden flyttade Jaana söderut, medan Berith

lämnade Boliden för Skellefteå. När man lyss
nar på dem tycks det som om tiden det tog för 
dem att bli ett vi, var till för Jaana. Så att hon 
skulle acceptera och förstå vad hon egentli
gen kände.

Inte förrän Jaana stannade längre än över 
en helg hos Berith fick hon ”tid att släppa till 
sitt hjärta”, som Berith uttrycker saken.

-  När Jaana kunde släppa in allt blev det vi.
-  När jag till sist accepterade hur det var, 

föll allt på plats. Livet blev i färg och fick en 
mening, säger Jaana.

Att komma ut
Hennes erfarenheter av att ”komma u t” be
skriver hon som en befrielse. Hennes mamma



fick veta först av alla, men sedan berättade 
hon för dem hon m ötte allt eftersom.

-  D et var bara att köra på.
D et var svårare för Berith. Hon som inte 

hade några problem att acceptera sina känslor 
hade betydligt svårare att berätta. D et var 
viktigast att berätta för mamma, och hon blev 
också chockad över beskedet.

-  D et hade varit lättare för henne att förstå 
om jag inte först hade varit ihop m ed en man. 
Hon förstod inte hur jag kunde ändra mig.

Därefter har det fortsatt a tt vara en tröskel 
att stiga över för varje nytt sällskap.

-  Som mamma sa ”hur ska det gå för bar
nen?”. Jag är rädd för att folk ska se på mig på 
något särskilt sätt.

A tt hela tiden behöva berätta och förklara 
kan bli tröttsam t. Varför får inte vi bara leva 
våra liv som alla andra? undrar hon.

Till allra största delen så gör de det nu, men 
precis som alla andra kommer de aldrig att 
bli. Beriths döttrar bor hos sin mamma och 
Jaana varannan vecka. När hon berättade för 
dem sa de inte mycket. Med tiden har Berith 
märkt att döttrarna Felicia och Agnes accep
terat och h itta t sitt sätt a tt förhålla sig till sin 
mamma och hennes fru.

”Du vet, min mamma är speciell” har hon 
hört dem säga till kamrater, samtidigt vill Be
rith förstås att de ska ta det naturligt att inte 
behöva tala tyst om sin mamma och hennes liv.

För Beriths före detta man var det svårt i 
början att finna sig i den nya ordningen. Han 
skämdes och tyckte det var fel och ville ha 
vårdnaden om barnen för att han trodde de 
skulle bli mobbade om alla fick veta.

Men m ed hjälp av sin bror kunde han och 
Berith så småningom komma överens om ge
mensam vårdnad och nu har han en ny familj, 
vilket gläder Berith.

-  Sedan vi flyttade ihop har han och jag 
inga problem att mötas. Han har gjort det 
skitbra, tycker Jaana.

Ser framåt

Jaana ska bli socionom och Berith utbildar sig 
till markvetare på Skogshögskolan. När studi
erna är avklarade kommer en ny tid, och som 
alla andra par diskuterar de om de ska skaffa 
barn.

-  Men det blir aldrig spontant för då hade 
vi redan haft barn, skrattar Jaana.

Berith tycker att hennes två barn är det 
bästa som hänt henne, och hon skulle önska 
Jaana att få del av den upplevelse det är att 
vänta och föda e tt barn. Men funderingarna 
är inte slutförda.

-  Om  vi skaffar barn vill vi absolut göra det 
öppet. Lesbiska kvinnor kommer alltid att 
skaffa barn eftersom vi kan få barn, samhället 
har bara inte hunnit med, säger Jaana.

Hon sitter m ed sin älskade och de gör inget 
för att dölja sin kärlek. Bara en generation 
bort hade det inte varit möjligt. Berith och 
Jaana har stor respekt och förståelse för de 
äldre homosexuella som inte vill eller vågar 
visa sina känslor.

-  Men vi tror att de blir hjälpta av oss yng
re. Vi har m ött flera som sagt; ”Gud, vad ni är 
modiga”, och jag tror kanske några vågar hålla 
varandra i handen när de ser att vi gör det.

57



-  Min son  kan ha  mig som  m anlig  fö reb ild , ja g  har ty p isk t m an liga  in tressen , s äg e r  H anna M arkusson, 
som  nyligen  få tt en  son  tillsam m ans m ed  sin sam b o  A nna. M en b e ty d e r  e n  m anlig  fö reb ild  en  person  
m ed  pen is  och in g e t a n n a t så finns d e t  en  m assa  a n d ra  m än i d e ra s  om givn ing  som  kan rycka in.

Längtan efter barn självklart för Hanna
K A R I N  B E R N S P Å N G

58

AN
DE

RS
 

C
A

R
LS

SO
N

/V
Ä

ST
ER

B
O

TT
EN

S-
K

U
R

IR
EN



Hanna Markusson är adopterad, lesbisk  

och nybliven mamma. Välformulerad 

och påläst pratar hon om  adoptioner, 

identitet och varför vi lägger så stor vikt 

vid vårt biologiska ursprung.

-  U tgångspunkten i det här landet 

m åste vara att oavsett vem  man är -  

singel, handikappad, eller hom osexuell 

-  så m åste man ha rätt att få uttrycka sin 

längtan efter barn, säger hon.

Själv är Hanna Markusson ett uttryck för sina 
föräldrars längtan. I februari 1971 kom hon 
till Sverige och efter e tt tag blev hon till och 
m ed omskriven i Västerbottens-Kuriren som 
det första lilla adoptivbarnet i inlandet. Hon 
är uppvuxen i Dorotea och har både en yngre 
syster och bror som är adopterade.

Hanna var e tt hittebarn från Sydkorea, och 
hennes historia liknar många andra barns som 
adopterats därifrån. D et finns inga papper på 
henne som ger någon ledtråd om var hon 
kommer ifrån eller vems hennes föräldrar är. 
Men det är inte heller så viktigt för Hanna.

- 1 min identitet ingår det att jag har ett an
nat ursprung, men det påverkar inte hur jag 
mår.

Innan vi hinner särskilt långt i intervjun 
säger hon att hon förmodligen är för mycket 
homoaktivist och för mycket forskare för att 
kunna se nyktert på frågan om homoadoptio- 
ner. Oavsett den brasklappen, så har hon sina 
erfarenheter och sin kunskap.

Hanna tycker det är något sorgligt över 
adopterade som försöker hitta sin riktiga iden
titet genom att resa tillbaka till sitt ursprungs
land. Samtidigt förstår hon de som skakats över 
att de kanske adopterats på falska papper.

-  Jag låter väl som en besserwisser, men 
om de hade förstått att identiteten skapas 
hela tiden så hade de inte behövt må så dåligt, 
säger hon.

Rötter inte så viktiga

Varje människa har flera identiteter, menar 
hon. Identiteten är en ständig process, något 
som skapas i m ötet m ed andra människor och
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därmed också ständigt förändras. För Hanna 
är det här jätteviktigt och avgörande i diskus
sionen om adoptioner.

Hon har som många andra sett tv-doku- 
mentärerna i april som bland annat hävdade 
att adopterade i större utsträckning än andra 
barn mår dåligt.

-  D et var en tråkig vinkling att adopterade 
nästan är dömda att misslyckas. O m  vi bankar 
in att rötterna är så viktiga så blir det svårt och 
jobbigt, säger hon.

För henne är inte de biologiska rötterna 
särskilt viktiga. I början av året fick hon och 
hennes sambo Anna en son m ed hjälp av en 
nära manlig kompis som donator. D et resul
terade i Sixten som föddes av Anna. Pojken 
kommer alltid att veta vem hans pappa är och 
de kommer att hålla kontakten, men i över
enskommelsen ingår att han växer upp hos 
sina två mammor. Tanken är att Hanna ska 
kunna adoptera Sixten så fort det blir lagligt 
m ed så kallad närståendeadoption.

A tt adoptera från utlandet var aldrig aktuellt 
för dem eftersom det var olagligt, m en om 
några veckor i början av juni, ska riksdagen ta 
beslut i frågan om homosexuella par som in
gått partnerskap ska kunna prövas som adop
tivföräldrar.

Hanna har lyssnat på alla argument em ot 
homoadoptioner och hon har klart för sig vil
ka m otargum enten är.

Först vill hon att tvetydigheterna kring 
adoptioner ska klaras ut. A tt säga att man 
adopterar för att göra en god gärning är tvivel
aktigt, tycker hon.

-  Man adopterar för att man vill ha barn, 
inte för att göra en kristerlig god gärning. D et 
måste vi bli mycket tydligare med, säger hon 
med skärpa.

Hanna tycker att snacket om att göra en 
god gärning är det som ligger bakom resone
manget om att adoptioner ska göras för bar
nets bästa. D et används även som ett argu
m ent em ot att sådana som hon ska få adopte
ra, eftersom en del menar att det inte är bar
nets bästa att växta upp m ed två föräldrar av 
samma kön.

-  A tt tala om barnets bästa är lika dum t 
som att säga att vi vill ha fred inte krig. Vem 
vill inte barnets bästa?

Synar argumenten

Ett annat argument em ot den nya lagen är att 
givarländerna, de länder varifrån barn adop
teras, i många fall inte godkänner homosexu
ella par som adoptivföräldrar.

-  Utgångspunkten här i Sverige måste vara 
att vi ser längtan efter barn som en mänsklig
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rättighet oavsett vilka vi är. Och till följd av 
det kan man inte på grund av sexuell läggning 
bli diskvalificerad vid en prövning av en 
adoption. O m  vi ska ta ansvar för deras beslut 
blir det ytterligare e tt uttryck för det skeva 
maktförhållandet mellan i-länder och u-län- 
der, säger hon.

Argumenten em ot homoadoption som ta
lar om att adopterade redan varit utsatta för 
ett traum a och att uppväxten med ett hom o
sexuellt par blir ytterligare ett, är inget argu
ment, enligt Hanna.

-  Varför skulle det blir värre för ett adop
terat barn. Skulle det vara mer traumatiskt 
för mig att min pappa är handikappad för att 
jag är adopterad än för ett biologiskt barn. 
D et tror jag inte.

Statistiken som talar om att adopterade 
mår sämre än andra barn kanske måste be
handlas m ed större försiktighet, funderar 
hon. D et kanske till och m ed är så att man är 
mer lyhörd för att adopterade barn kan få det 
svårt och därmed får de snabbare hjälp än 
andra barn som mår dåligt.

A tt Hannas egen pojke kommer att få det 
besvärligt tror hon inte.

-  O m  han blir m obbad för att han har två 
m am m or så är inte det hans problem. Jo, det 
är klart det blir e tt problem för honom att 
vara mobbad, men grundproblemet är sko
lans eller samhällets a tt lösa.

Hanna är 32 år i dag och har varit öppet 
homosexuell i tio år. Varför hon nu skaffat 
barn tycker hon är svårt att riktigt förklara. 
Alla har sina individuella skäl.

Hon tror det finns ett starkt kulturellt tryck 
som för många kan vara svårt att stå emot. 
Hanna tror att fler än man tror inte vill ha 
barn, och själv trodde hon länge att hon till
hörde dem.

-  Det är lätt som homosexuell att tro att 
man inte vill ha bam  för att man inte kan få 
några. Fast det går ju, vi har gjort det, skrattar 
hon.

A tt säga till de homosexuella att de så att 
säga får ”köpa läget”, eftersom biologin sätter 
stopp, accepterar hon inte.

-  Det vore som att säga till ett sterilt par att 
ni får inte skaffa barn för naturen säger till er att 
ni inte kan. Min mamma och pappa skulle inte 
ha fått adoptera mig i så fall. Inseminering och 
provrörsbefruktning är inte naturligt, men 
barn kommer till genom det i alla fall.

Exemplen visar bara hur illa det är att an
vända naturligheten som ett argument, tyck
er Hanna.

Överallt runt omkring sig ser hon en massa 
tecken på att det biologiska är väldigt viktigt. 
Bara ett av många exempel var när hon och 
Anna hade fått Sixten och BB-bilden publice
rades i VK. Under alla andra par stod det att 
föräldrarna hade fått en son eller dotter, men 
under deras bild stod det deras namn med 
sonen Sixten.

-  Samma sak gäller de föräldrar som adop
terat barn, de har inte heller fått en son eller 
dotter. Man gör en tydlig skillnad mellan bio
logiska och adopterade barn.

A rtike ln  har varit pub lice rad  i Västerbottens-Kuriren 14 m aj 2002.
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• •  Under denna rubrik är korta notiser från länets

I t  m M I Mm hembygdsföreningar och museer välkomna.

Program, projekt och initiativ är spännande 

och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser 

eller idéer för nästa nummer till redaktören 

senast den 25 januari 2003.
notiser

Hembygdsfonden
D et är d a g s  a tt  söka s tip en d iu m  ur V äste rb o tt

en s  h em b y g d sfo n d  för u td e ln in g  år 2003.

S tip en d ie r de las u t e fte r  an sö k an  till hem - 

by g d sfräm jan d e  v e rk sam h e t såsom  bok- och 

broschyrutgivning, u tställn ingsverksam het och 

d ä rm e d  jäm fö rb ar v e rksam het, arkivforskning 

och  fä lta rb e te , in v en te rin g sa rb e te , s tu d ireso r 

m ed  m era.

Ansökan ska, för a tt  kunna b e h an d la s  av 

V äste rb o tten s  läns h e m b y g d sfö rb u n d , d e ss 

fö rin n an  vara b e h an d lad  av en  h e m b y g d sfö r

en in g  som  är an s lu te n  till län sfö rb u n d et. Ett 

y ttra n d e  från fö ren in g en  m ås te  n ä rslu tas a n 

sökan. Styrelsen för h em b y g d sfö rb u n d e t u tser 

en  eller flera s tip en d ie m o ttag a re , och  u td e l

ning sker no rm alt vid fö rb u n d e ts  å rsstäm m a 

som  ä g e r  rum  i m aj. A nsökan in sän d es se n a s t 1 

april 2003 till: V äste rb o tten s  läns h e m b y g d s

fö rb u n d , Box 6083, 906 03 UMEÅ. Ev. frågor 

b esvaras av tu ris t- och  h em b y g d san tik v arie  

A nders Karlsson, tel 090-17 18 16.

Börja d e t  nya å re t  m ed  a tt  g e  b o rt en  p re n u m e ra tio n  av tidskriften  

V ästerbotten -  d e t  blir en  ju lk lapp  som  g a ra n te ra t  varar länge.

Fyra n u m m e r -  250 kronor.

Årets n u m m e r i en  å rsb o k  -  265 kronor.

L ösnum m er och årsb o k  -  350 kronor.

Sätt in b e lo p p e t på V äste rb o tten s  läns h e m b y g d s fö rb u n d s  

pg  6 26 22-6. Glöm in te  a tt  a n g e  ad ress  och 

vad in b e ta ln in g en  avser.

Tecknar du en ny p renum eration få r du utan kostnad e tt exemplar 

av guideboken  En bit V ä s te rb o tten  på v a lfr itt språk. Värde 106 kronor.

Årets julklapp 1
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Den re trospek tiva  b oken  om  och  m ed  Sune 

Jo n sso n  ALBUM -  fotografier från fem  
decennier utkom  för e tt  pa r år se d a n  och 

d e n  är sn a rt slu tsåld , tro ts  tilltryck./ALfiL/M är 

på  256 sido r och d e n  in n eh å lle r över 300 

bilder. F o tografierna p re sen te ra s  i tidsfö ljd  i 

en  b lan d n in g  av n u m era  klassiska S u n e  Jons- 

so n -b ild er tillsam m ans m ed  b ilder som  aldrig 

tid ig a re  v isats för en  s tö rre  publik. ALBUM  är 

tryckt i dup lex  och d en  kostar bara 250 kronor.

Årets julklapp 2
Läroboken SPÅR är e tt  m ås te  för alla 

sko lbarn  i V äste rb o tten . Boken p re 

se n te ra r  i tio  kapitel V ä ste rb o tten s  

h istoria  och  vad  som  finns kvar u te  i 

lan d sk ap e t a tt  t itta  på. Den är rikt illust

rerad  i svartv itt och  färg  m ed  tec k n in g ar och fo tografier. 

SPÅR ä r a n p assad  för m ellan s tad ieb a rn  i fö rsta  h an d  m en  

d e n  är också en  u tm ärk t u tflyktsbok för barnfam iljer eller 

turis te r. SPÅR k osta r bara  148 kronor.

Årets julklapp 3

Sune Jonsson

foagnfitr 
frän fem decennier

Årets julklapp 4
G uideboken En bit Västerbotten finns även  på engelska, 

finska och tyska. Boken är en  sam m an fa ttan d e  och am b i

tiös m en  sam tid ig t lättöverskådlig gu id e  till länets sevärda 

kultur och  natur, skriven av m usee ts  turist- och hem bygds- 

antikvarie A nders Karlsson. En b it Västerbotten ä r rikt illustre

rad m ed  ny tagna  färgbilder av b land  an d ra  Curt D ahlgren 

och Sune Jonsson . Köp d en  och g e  bo rt till u tländska gäster.

En b it  Västerbotten  ä r på  250 sidor och d e n  kostar 

106 kronor.

Mer hårda paket med sänkt bokmoms...
För e tt  pa r år se d a n  gav  vi u t en  bok  som  h an d la r 

om  d e n  välkända Gustav Garvares ga ta  i Umeå -  

Hem fö r den nya fam iljen: Livet på  Gustav Garva

res ga ta  i Umeå på  1950-talet och idag. Den är 

skriven av  M agdalena  Tafvelin och  d e n  red o v i

sar en  o m fa ttan d e  d o k u m en ta tio n  som  g e 

nom fö rd es i m itten  av 1990-talet. M ånga m än 

niskor ko m m er till ta ls  i b oken  som  är rikt illustre

rad m ed  g am la  och  n y tag n a  fo tografier. Hem fö rd e n  nya fa 

m iljen  k ostar 128 kronor.

F örsäljn ingssuccén  Gamla vykort från Umeå -  vykortsbo- 

ken av Erik T helaus som  u tkom  1999 finns fo rtfa ran d e  kvar i

lager. Gamla vykort från Umeå kostar 

157 kronor och  d e n  innehåller 100 

ovanliga vykort, utvalda ur ErikThelaus 

privata sam ling.

D etta  är naturlig tv is bara  e tt  axp lock  av vad som  finns i 

bokväg i m u se e ts  recep tio n . Det finns fo rtfa ran d e  g am la  år

g å n g a r  och  tid sk riftsn u m m er av Västerbotten  i lager liksom 

e tt  s to r t an ta l bok titlar som  kan vara svåra a tt  få tag  i på  a n n a t 

håll. K ontakta m u se e ts  recep tio n  och  be  om  en fö rteckn ing  

e ller beställ böcker, tel 090-17 18 00 eller fax 090-77 90 00.

Eller gå  in på  m u se e ts  hem sid a  och  ladda  ne r bok- och 

tidskriftslistor själv. Adress: w w w .v aste rb o tten sm u seu m .se

63

http://www.vasterbottensmuseum.se


I nästa nummer...
ägnar vi oss åt den färgstarke politi
kern Gösta Skoglund som skulle fyllt 
100 år nästa år. Skoglund var född i 
Hälsingland och kom som folkskollä
rare till Umeå redan 1925. Han repre
senterade Västerbottens län i riksda
gens kammare åren 1940-70 och var 
1957-65 kommunikationsminister i 
Tage Erlanders regering. Skoglund var 
en ledande företrädare för sitt län un
der många år och hans insatser betrak
tas som avgörande för tillkomsten av 
bland annat nuvarande Norrlands uni
versitetssjukhus och för den delen 
Umeå universitet. Gösta Skoglund var 
en resultatpolitiker som, långt före 
mobiltelefonens tid, använde telefo
nen som sitt främsta arbetsredskap. 
O m  detta berättas många historier 
och en del av dem kommer vi att få ta 
del av i nästa nummer.

Gösta Skoglund 1903-1988  utkom 
m er i mars 2003.
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