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Jes 60:18-22 

 

Predikan vid minnesgudstjänst Bjurholms kyrka Allhelgonafton 2012 
 

 

Ditt tempel är mörkt 
och lågt är dess valv 
Allhelgonadag 

 

Så lyder de första raderna i Erik Axel Karlfeldts dikt Vinterorgel. Och känns det, denna 

regntunga dag. Så välkomna in i värmen och gemenskapen här i kyrkan! Många av oss har 

vandrat runt en stund på kyrkogården bland gravarna. Säkert har vi stannat till lite extra vid 

någon eller några av dem. Sett till att ljuslyktan brinner som den ska. Lagt blommorna till 

rätta. Gråtit lite. Eller känt saknaden inom oss. Kanske bett en bön.  

Nu är vi här inne. Tillsammans. Inneslutna, omfamnade av alla dem där ute. De som levat 

före oss. Eller tillsammans med oss men gått i förväg. De finns inom oss. Och just nu omkring 

oss. 

Det vilar ett magiskt skimmer över en kyrkogård. Den vigda jorden omsluter vår kyrka. På tre 

sidor, åtminstone. På den fjärde, just bakom mig här, finns Castorskolan, skolan för våra 

barn. Det finns något hoppfullt i det. Vi har efterföljare. 

På kyrkogården finns stoften från de flesta som bott här i Bjurholmstrakten. Sedan 

århundraden. Som om de vill påminna oss om att vi här inne är del av en lång historia, en 

bygd, en större och vidare gemenskap. En mänsklighet, om vi ska uttrycka det högtidligt. 

Ikväll och imorgon kväll brinner ljus på gravarna inte bara här utan runtom i vårt land. Och i 

hela den kristna världen. Lite olika ser det ut. I fjol vistades jag under Allhelgonahelgen i byn 

Anacapri uppe på ön Capris högplatå. Där dignade kyrkogården under en blomsterprakt som 

vi av naturliga skäl inte kan uppbringa här. Doften från alla blommorna låg tung som parfym 

över gravarna, de flesta försedda med porträtt av de döda. Och i Mexiko, där min son Erik 

bor, samlas familjerna på kyrkogården för att både blomstersmycka och ställa fram mat och 

dryck till de döda. Och också tala med dem och låta dem lyssna till musik från en 

blåsorkester.  

Men ljusen, blommorna och det magiska skimret ikväll kan inte dölja sorgen. Om inte annat 

påminns vi om den när vi ser alla ljus här på altarringen. För många av er i kyrkan ikväll har 

ljuständningen rört vid oläkta sår ni ännu bär inom er. Särskilt när den som ljuset tänts för 
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fick lämna vår gemenskap alldeles för tidigt. Så orättvist och grymt. Så fullständigt utan 

mening. 

Vi som burit sorgen lite längre kan förstå er. Och ändå inte. För varje sorg är unik, omöjlig att 

riktigt dela. Men vi har lärt oss att sorgen också är en del av livet. Det går att leva med den, 

göra sig förtrogen med den. Även om det tar tid. Ibland lång tid. 

Det finns så många bilder. Ofta känns de fel. Som den om sorgeåret. Som om sorgen skulle 

”gå över” efter en viss tid. Eller bilden om tunneln. Som om man kan ”komma igenom” den, 

ut i ljuset på andra sidan. Så är det förstås inte. Sorgen och saknaden finns där alltid. Som en 

del av vår livserfarenhet. Precis som glädjen. Sorgen och glädjen, de vandra tillsammans. 

Jag brukar tänka att jag inom mig bär på ett Sorgens kapell. Där inne bor mina döda. Jag går 

in dit ibland, talar med dem eller bara är med dem en stund, försöker ordna det så fint jag 

kan för dem. Känner sorgen, och stillheten där inne. Som en del av mig. Så går jag ut igen, till 

det brusande livet omkring mig, till de mina, ännu levande, till arbetet, naturen och musiken. 

Tills jag känner att det är dags för ett besök i kapellet igen. Så är det för mig. Ett gott liv, i 

varje fall alldeles möjligt att leva och vara tacksam för. Men kanske måste vi, var och en, 

finna vårt eget sätt och våra egna bilder. 

Bilder för sorgen. Men också bilder för det som vi inte vet något om. För vad som händer 

sedan. På andra sidan. För mig har barnens egna tankar och berättelser kommit att betyda 

mycket. Mina egna barns, först och främst. Men också berättelser från de barn jag mött i 

mitt jobb. Svårt sjuka, allvarligt skadade, döende barn. Barn som mist sina föräldrar eller 

syskon.  

Jag minns med värme en nioårig flicka som visste att hon snart skulle dö. Hon hade läst 

Bröderna Lejonhjärta och frågade mig om jag trodde på vad som stod där. Om Körsbärsdalen 

och Nangijala. Hon hade talat med en präst, sa hon. Han hade beskrivit himlen som en plats 

där allt var frid och ro, där inga faror hotade. Hon hade då frågat honom om det fanns hästar 

där. ”Han lät så osäker”, berättade hon för mig. ”Som om han inte visste det. Men i Nangijala 

finns det hästar. Och en drake. Jag är ju bara nio. Jag vill inte ha frid och ro. Jag vill att det ska 

vara farligt ibland. Äventyr.”  

Jag var ju bara barnläkare, så jag visste inte riktigt vad jag skulle svara. Jag sa att jag måste 

tänka på saken. Så talade jag med vår sjukhuspräst. ”Har du inte läst vad som står skrivet?” 

sa hon då. ”Att vi ska bli som barn om vi ska se himmelriket. Hon är ett barn. Hon ser nog 

himmelriket klarare än både du och jag.”  

Astrid Lindgren var som ett barn. Hon vågade se och berätta om vad hon såg. I Bröderna 

Lejonhjärta. Och i sagan om Sunnanäng. I år har det kommit ett par nya, helt underbara 

böcker, av andra författare. Böcker som handlar om barn och döden. I Lilla Döden hälsar på 

av den belgiska bilderbokskonstnären Kitty Crowther får vi redan på första sidan möta Lilla 
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Döden. Hon ”är en fin liten person. Men det är det ingen som vet.” Står det. Nu är hon på 

väg för att hämta Elsewise, en flicka som just ska dö i en svår och plågsam sjukdom. 

I boken beskrivs hur de lär känna varandra, hur Elsewise lär Lilla Döden att leka och hur 

Döden då kommer på att också hon är ett barn. Elsewise blir till slut en ängel med vingar, 

och i fortsättningen följer hon med Lilla Döden. Tillsammans går de för att hämta nya döda. 

Och boken slutar: ”När människorna ser ängelns milda ansikte blir de inte rädda för att dö. 

Det är mycket bättre så här.” 

Och jag kommer på mig själv med att tänka att Lilla Döden och Elsewise gärna får vara de 

som en gång kommer för att hämta mig och föra mig över gränsen.  

Och uppe i Storsjö, mellan Sorsele och Ammarnäs, har Erika Hedman tagit bilderna till sin 

fotobok Den finaste skatten. Den beskriver Martas sorg sedan hennes farfar omkommit i en 

drunkningsolycka. Och hur hon i sin fantasi – eller är det i verkligheten? – återser honom när 

hon går ut i skogen och finner hans borttappade munspel.  

Två böcker som hjälper både barn och vuxna med bilder av det som vi inte kan förstå, två 

böcker som förmedlar hopp och tröst utan att förenkla.  

Det är Jesus själv som säger att vi ska bli som barn om vi ska förstå. Om vi ska se 

himmelriket. I övrigt säger han inte så mycket om vad som väntar oss på andra sidan. Mer än 

att det eviga livet börjar nu, i det jordiska, och att det har med tron att göra.  

På andra håll i Bibeln möter vi andra bilder. Vi lyssnade nyss till ett avsnitt ur Jesaja. Han 

talar om den kosmiska katastrof som vi vet kommer att inträffa, då solen inte mer ska vara 

vårt ljus om dagen och månen inte mer ska lysa med sitt sken, alltså då både solen, jorden 

och månen, liksom alla solar, planeter och satelliter, sprängts och omvandlats till stjärnstoft. 

Den tiden kommer, säger Jesaja. Men, och det är hans löfte och budskap, då ska Herren vara 

vårt eviga ljus. Gud finns i hela universum, han överger aldrig sin skapelse – och den är vi är 

alla en del av.  

Det är ett väldigt, närmast astronomiskt perspektiv. Själv söker jag efter andra, mer jordnära 

beskrivningar, och jag finner en sådan, också i Jesajas bok. I 38:e kapitlet, i det avsnitt som 

kallas Hiskias psalm, står det: ”Min boning flyttas, bärs bort som en herdes tält. Du rullar 

ihop mitt liv som en väv och skär ner mig från varpen”.  

Hiskia var kung över Juda rike på 700-talet före Kristus. Han hade det svårt. Hans rike 

belägrades och föll i Assyriens händer. Och själv blev han svårt sjuk. Jesaja kom på besök 

men kunde från början inte bidra med något hopp. Allt talade för att Hiskia skulle dö. Och 

det var då Hiskia i orden vi nyss hörde såg för sig vad som skulle hända: ”Min boning flyttas, 

bärs bort som en herdes tält. Du rullar ihop mitt liv som en väv och skär ner mig från 

varpen”. Men Gud kom på andra tankar och gav Hiskia ytterligare femton års nådatid.  
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Det scenario, som för kung Hiskia såg hotfullt ut, känns för mig desto mer hoppfullt. Jag är så 

glad för att han fann de orden i sin bönepsalm, och att vi nu, 2700 år senare, kan läsa dem i 

vår bibel och finna tröst i dem. För vad är det egentigen han säger? ”Min boning flyttas, bärs 

bort som en herdes tält.” Jag läser det som löfte om att det finns en fortsättning. Min boning 

rivs inte, den flyttas. Min vistelse här på jorden, i den gestalt jag är i nu, är tillfällig. Nu bär 

det iväg, dags att slå upp tältet någon annanstans, på en plats och i en tillvaro som jag inte 

vet något om. Är det jag som ska bo där, i min nuvarande gestalt? Det vet jag inte. Det blir 

spännande att se.  

”Du rullar ihop mitt liv som en väv och skär ner mig från varpen.” För alla kvinnor som suttit 

vid en vävstol, och det är många här i Bjurholmstrakten, är bilden självklar. Några bruks-eller 

konstföremål tar lång tid att väva, andra går snabbt. Men när de är klara ska de skäras ner. 

Inte för att gömmas undan. Utan för att komma till användning. Vi vävde våra liv. Nu ska de 

brukas. Skapelsen behöver dem.  

Det mest hoppfulla ordet för mig i den här texten är ordet Du. Hiskia talar till Gud. Och 

konstaterar att det är Du, Gud, som rullar ihop mitt liv. Du tar hand om det här. Jag vet inte 

vad du gör med det. Och det behöver jag inte heller veta. Jag litar på Dig. Du har en idé med 

din skapelse, och jag är en del av den.  

Skapelsen pågår hela tiden. Döden är inte den dramatiska gräns som vi tror ibland. Inte i ett 

kosmiskt perspektiv. Men inte heller i ett jordiskt. Körsbärsdalen finns på vägen till Nangijala. 

Men den finns också i Veberöd i Skåne, och vi som bor där ner besöker den varje vår. 

Berättelsen om Lilla Döden och Elsewise kan vi läsa som kvällssaga för våra barn eller för oss 

själva - när som helst. Marta kan sjunga och spela munspel med sin farfar, trots att han varit 

död en tid. Och kanske kan du och jag också känna närheten till våra döda kära, här på 

kyrkogården, i våra inre sorgekapell eller när vi minst anar det. De finns med oss. 

En sak vet vi – att vi aldrig riktigt vet. Vi som varit i dödens närhet har lärt oss att vad som 

helst kan hända, precis när som helst. Vi kan bli rädda av den insikten. Men också, märkligt 

nog, alldeles lugna. Eftersom vi ingenting vet finns heller ingen riktig anledning till oro. Vi får 

överlämna oss istället.  

Och ta vara på den tid vi har här. Tillsammans. I den inledande Jesaja-texten talades om våld, 

ödeläggelse och förstöring inom landets gränser. För Jesaja handlade det om Israel. En gång 

kommer det att upphöra, säger han. Våld, ödeläggelse och förstöring - dem kan vi göra något 

åt. Dem har vi ett ansvar för. Livet är alldeles för kort och alldeles för skört för att vi ska ha 

råd med att göra det svårare än det faktiskt behöver vara.  

Så låt oss nu hålla om varandra, känna värmen och gemenskapen, finnas till för varandra, 

särskilt för dem som nyligen drabbats av sorg eller svåra besked om hotande faror. Och så 

innan vi går hem ikväll, låt oss gå ett varv till på kyrkogården och stanna till vid våra gravar. 

Låt oss tacka för den tid vi ändå fick ha tillsammans och för allt vi fick lära oss av dem som 

gick före. En del var smärtsamt, men mycket var ljust ändå.  
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Det här är en minnesgudstjänst. Vi minns, saknar, berörs, gläds. Och överlämnar oss i tillit. 

Gud,  

Tack för att du gett oss den här dagen. För gemenskap med dem som lämnat oss, 

gemenskap med varandra och gemenskap med dig. Vi litar på dig att du tar hand om oss, nu 

och framöver, och att du när det blir så dags sätter upp vårt tält på ett ställe du tror blir bra 

och använder vår väv i din skapelse. Amen. 

 

 

 

 

 


