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9 SEPTEMBER
I dag har Anita och Annette 
namnsdag. Anita är ett spanskt 
smeknamn för Anna, som kom-
mer av hebreiskans Channa, nåd. 
Anita kom hit under 1800-talets 
mitt och var som populärast 
på 1920- till 1940-talen. Om-
kring 59 000 heter Anita, cirka 
26 000 kallas så. Annette är ett 
smeknamn för Anna och har 
franskt ursprung. Det kom hit 
på 1760-talet och blev populärt 
under 1950-talet. Cirka 42 000 
heter Annette, omkring 26 000 
kallas så.

DET HÄNDE DÅ
* För 45 år sedan, 1972, träffade 
regeringen och Algots i Borås en 
uppgörelse som skulle ge 1 000 
nya jobb till Västerbotten. Staten 
och klädtillverkaren skulle satsa 
70 miljoner kronor vardera i en 
affär, där Algots lovade starta 
upp tillverkning av lättare kon-
fektion på tre orter: Skellefteå, 
Lycksele och Norsjö. Så skedde 
också och i slutet av 1974 var 
700 personer anställda. Glädjen 
blev dock inte långvarig – teko-
krisen var igång och 1977 gick 
Algots i konkurs.

HÖRT OCH HÄNT
* För 25 år sedan, 1992, inledde 
det svenska kungaparet ett tre 
dagar långt och uppskattat stats-
besök i Lettland, som blivit själv-
ständigt året innan. Kung Carl 
XVI Gustaf och drottning Silvia 
promenerade i gamla stan och 
invigde en Selma Lagerlöf-utställ-
ning. Dessutom nedlade kungen 
tillsammans med president Ana-
tolijs Gorbunovs en blågul krans 
vid frihetsmonumentet.

FÖDELSEDAGAR
* För 42 år sedan, 1975, föd-
des Michael Bublé, kanadensisk 
sångare i Frank Sinatras fotspår. 
Svängiga jazzlåtar och vuxenpop 
är Bublés specialitet, och han har 
vunnit stora framgångar sedan 
genombrottet med det självbe-
titlade debutalbumet 2003. Han 
har dubbelt medborgarskap, ka-
nadensiskt och italienskt.

* För 86 år sedan, 1931, föddes 
keramikern Lisa Larson. Under 
sina 26 år på Gustavsbergs pors-
linsfabrik blev många av hennes 
serier storsäljare, som de robusta 
tomtegubbarna och luciorna, 
ABC-flickorna, All världens barn, 
Advent och Skansen. I Tokyo 
hölls 2014 en utställning med 
hennes verk som besöktes av 
över 70 000 personer under två 
veckor.

För 20 år sedan hölls den första 
nationella konferensen om suicid-
prevention i en aula på Karolinska 
sjukhuset i Stockholm. Sedan dess 
har mycket hänt. 

– Sex regionala nätverk har bil-
dats varav SPIV (Suicidprevention 
i Väst) är ett. En nollvision mot 
suicid har tagits fram. Vi har fått 
en myndighet, Folkhälsomyndig-
heten, som är ansvarig för suicid-
prevention. Dessutom har ämnet 

blivit mera pratbart, säger Else-
Marie Törnberg, verksamhetschef 
på SPIV. 

Den 12-13 september arrangerar 
SPIV den 11:e nationella konferen-
sen på Svenska Mässan i Göteborg, 
i samarbete med Västra Götalands-
regionen, Folkhälsomyndigheten 
och Göteborgs Stad.  Konferensen 

är höjdpunkten på kampanjen 
”Steg för livet”, som startade för 
ett år sedan. 

– Då producerade vi en folder och 
en film med samma namn med syf-
te att nå en ny publik; unga närstå-
ende och deras föräldrar. Vi vill få 
dem att prata om självmord. Om du 
är uppriktigt oroad för att någon 
du känner funderar på att ta sitt liv, 
ska du fråga av medkänsla. Det är 
aldrig farligt, säger Else-Marie. 

Medan kampanjen ”Steg för li-
vet” riktade sig till befolkningen, 
vänder sig konferensen bland an-
nat till politiker och tjänstemän, 
samt personal inom vård, skola 
och omsorg. Målet är att sprida 
kunskap om den senaste forsk-
ningen på området beträffande nya 
behandlingsmetoder och bättre be-
mötande, samt att inspirera. Flera 
utbildningsinsatser presenteras; 
exempelvis psykisk livräddning 
som SPIV skräddarsyr till olika 
yrkeskategorier och YAM (Youth 
Aware of Mental Health), ett pro-
gram med syfte att förbättra den 
psykiska hälsan och minska anta-
let självmordshandlingar bland 
ungdomar.

Brorsonens självmord 
blev hennes vändpunkt
– Ta ett steg för livet och våga prata om självmord! Det smit-
tar inte, säger Else-Marie Törnberg, som har lång erfarenhet 
av suicidprevention. 

– Det skulle alla ungdomar få! 
Bland de skolelever som genom-
gått YAM har suicidförsöken gått 
ner med 50 procent. Tonåringar 
känner sig ofta ensamma med sina 
livsfrågor, men här får de prata om 
dem. Hur hanterar jag stress och 
kris? Vilken är skillnaden mellan 
depression och nedstämdhet? Vil-
ken hjälp finns att få ifall jag tänker 
på självmord?

EN BÄRANDE DEL av konferensen är 
människors egna berättelser. 

– Cirka hälften av alla seminarier 
består av sådana, säger Else-Marie 
och återger den kände suicidforska-
ren Jan Beskows tankar. Han bru-
kar säga att suicidprevention bör-
jar i mötet mellan två människor. 
Mötet är förutsättningen för en bra 
behandling. Vi kan inte skapa mal-
lar för enskilda människor, utan vi 
måste individualisera och lyssna.

Som ytterst ansvarig för konfe-
rensen har Else-Marie försökt hit-
ta en ton, en känsla som visar hur 
viktiga de enskilda människornas 
berättelser är.

– Om vi kan lära oss mer om mo-
tiven bakom självmord och fånga 
upp varandra när livet blir för svårt, 

kan vi komma väldigt långt, säger 
hon. Men det kräver att alla goda 
krafter samverkar och inte jobbar 
på i sina stuprör. Vi har inte fått 
ner självmordssiffrorna globalt. De 
personer som varje år dör i väpnade 
konflikter, mord och dråp är till-
sammans lika många som de som 
tar livet av sig. Det här är väldigt 
osynliggjort och jätteallvarligt!

ELSE-MARIE VÄXTE UPP i en kristen 
miljö på Onsala. 

– Vi var den enda frikyrkliga fa-
miljen på halvön. Det var lite en-
samt; vi var udda fåglar där. Men 
den kristna ekumeniska tron har 
alltid varit viktig för mig. Ena sön-
dagen var jag i kapellet i Vallda, den 
andra i Onsalakyrkan.

Hon utbildade sig till lärare och 
arbetade i skolan tills hon fick 
chansen att börja på Skolkyrkan i 
Haga.

– Där fanns det bästa av skolan 
och kyrkan; pedagogik och tro, 
en kombination som tillsammans 
kunde öka tryggheten kring bar-
nen, säger hon.

1996 INTRÄFFADE DEN tragiska hän-
delse som fört Else-Marie dit hon är 

i dag. Hennes brorson Christian tog 
sitt liv, endast 21 år gammal.

– Det kom som en blixt från en 
klar himmel! Då fattade vi ingen-
ting, men nu förstår jag att själv-
mordet var en del av ett helt system. 
Efteråt kunde vi se att flera pro-
blem hade hopat sig för Christian 
under lång tid och så hände plöts-
ligt något som utlöste självmordet. 
I dag skulle vi säga att det här var 
ett typiskt psykiskt olycksfall.

ELSE-MARIE GJORDE VAD hon kun-
de för att stödja sin bror och hans 
familj, som drabbats av bottenlös 
sorg. Samtidigt funderade hon 
mycket över varför självmordet 
inträffat. 

– Det här blev en vändpunkt för 
mig. Unga människor ska inte be-
höva ta livet av sig. Jag gick i skogen 
och grät och frågade mig gång på 
gång ”Varför gjorde du det Christi-
an och vad ska jag göra?” Jag kände 
att jag måste göra något, men vad?

Två år senare fick Else-Marie 
genom en bekant reda på att SPIV 
fanns. Efter att ha arbetet ideellt 
för organisationen under tio års tid 
anställdes hon där 2008. Hon har 
stor nytta av sina erfarenheter från 
möten med människor i såväl skola 
som kyrka. Och hon räds inte att 
berätta om brorsonens självmord. 

– Det leder till att andra männ-
iskor vågar prata om självmord. Så 
fort det handlar om suicid blir vi 
osäkra. Vi är rädda för att såra och 
gamla tabun som skam och skuld 
kommer ofta upp till ytan. Genom 
att berätta, försöker jag bita av hu-
vudet av skammen.

ATT FÅ ARBETA med suicidpreven-
tion har haft en positiv inverkan på 
Else-Marie.

– Jag uppskattar livet och de små 
glädjeämnena mycket mer nu. Att 
jobba på en arbetsplats där det är 
tillåtet att ”bryta ihop” känns väl-
digt ärligt. Det har med ämnet att 
göra. Vi pratar om liv och död. Att 
kunna göra det i en tillåtande at-
mosfär ger livet mening, säger hon. 

INGEMO ORSTADIUS
031-62 40 00 namn@gp.se

Else-Marie Törnberg
* Ålder: 61 år.
* Bor: Björkekärr.
* Yrke: Verksamhetschef på SPIV 
(Suicidprevention i Väst).
* Familj: Man, två vuxna barn och 
två barnbarn.
* Intressen: Kör motorcykel och 
sjunger i Gospelkör. ”Gud och motor 
brukar jag säga”.
* Aktuell: Som invigningstalare vid 
”Suicidprevention 2017” på Svenska 
Mässan 12-13 september.

Bild: ANDERS HOFGREN

INVIGNINGSTALARE. Else-Marie Törnberg, till vardags verksamhetschef på SPIV (Suicidprevention i Väst), är först ut i talarstolen och huvudansvarig för konferen- sen ”Suicidprevention 2017”, som inleds på Svenska Mässan på tisdag.

STEG FÖR LIVET
Del 1 av 3

Fakta: Konferens
* 12-13 september äger en natio-
nell konferens om suicidprevention 
rum på Svenska Mässan i Göteborg. 
* Konferensen riktar sig till alla 
som arbetar i människonära verk-
samheter, professionellt eller ideellt, 
men också till politiker, myndigheter 
och organisationer som kan främja 
suicidpreventiva åtgärder inom sina 
ansvarsområden. Även företagsle-
dare, privata arbetsgivare och pri-
vatpersoner välkomnas.

”Så fort det handlar 
om suicid blir vi 
osäkra. Vi är rädda 
för att såra”

poNtus 
bäckströM
Präst i Svenska kyrkan 
Lundby församling

I 
Sjömanskyrkan i Stockholm finns ett samlingsrum. Sjö-
manskyrkans uppdrag är, bland annat, ”att vara sjömän 
till hjälp i andligt och lekamligt avseende”. Ordet ”lekam-
ligt” (= fysiskt, kroppsligt) ger en tydlig vink om att de 

där statuterna inte skrevs i går, om en säger så. Arbetsvillkoren 
och förutsättningarna för sjöfarten har förändrats och de som 
arbetar på båtarna heter inte längre Fritiof Andersson. Många 
av dagens ”sjömän” är inte kristna, utan har andra religiösa 
tillhörigheter. 

VAD BETYDER DET då ”att vara sjömän till hjälp i andligt och 
lekamligt avseende”? Den frågan ställde sig styrelsen för 
Sjömanskyrkan i Stockholm. I samråd med biskopen, Eva 
Brunne, kom de fram till att det där samlingsrummet (alltså 
inte kyrkorummet) kunde göras mer öppet och tillgängligt för 
många, ungefär som ”stilla rum” på flygplatser eller sjukhus. 
Därmed skulle Sjömanskyrkan kunna tjäna sitt ursprungliga 
syfte och erbjuda en bönelokal och en mötesplats för ”sjömän” 
med olika tro. På havet finns inga utmärkta gränser.

NU STANNAR DET emellertid inte där. Händelsen förvanskas 
och blir en del av en politisk rörelse och ett narrativ som säger 
att Svenska kyrkans biskopar plockar ner kors i kyrkor. Det 
är en medveten kampanj, som är massiv och svår att värja sig 
mot. Det är dessutom inte sant. Korsen finns kvar. Svenska 
kyrkan beskylls för att ge upp den kristna tron, i rädsla för och 
i undfallenhet mot muslimerna. Det är en retorik som känns 
igen från andra sammanhang och en kan väl ana att det finns 
vissa kopplingar i det underjordiska rörsystemet. Kyrkan är 
ingen fredad zon och ingen kyrkofrid råder, om nu någon 
trodde det. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén slutade 
att twittra när påhoppen och kommentarerna blev för grova 
och rasistiska: ”vänstermarxist”, ”antisemit” och ”islamist-
kramare”.

A
llt det där handlar, i stor utsträckning, om hur vi ser 
på kyrkans uppdrag och hur vi gestaltar kristen tro 
och evangeliet om Guds kärlek. I en värld där reli-
giösa extremister vill splittra samhällen och förinta 

människor med annan tro, vad är då vår gemensamma motrö-
relse? I en tid då människovärdet är reducerat till ingenting, 
vilkas röster får rum i kyrkan? Det är djupt teologiska frågor, 
som till slut handlar om gudsbild och människosyn. Om en 
kyrka som möter människor i utsatta situationer, oavsett 
hudfärg eller religiös tro. Om hbtq-personers längtan efter att 
gifta sig i kyrkan. Om kvinnor som blir präster och biskopar. 

NU ÄR DET val i Svenska kyrkan och alla medlemmar som fyllt 
16 år har en röst.  De mer konservativa samlas kring signalord 
som ”frimodig” och ”Jesus-centrerad”. De mer liberala använ-
der ord som ”öppen” och ”inkluderande”. De allmänpolitiska 
partierna har också sina kyrkliga motsvarigheter och är för 
det mesta engagerade kristna och kyrkligt aktiva människor. 
Sverigedemokraterna vill ”ta över Svenska kyrkan” och deras 
valfilm är som en blandning av ”Arn-korsfararen” och Astrid 
Lindgren. Svensk natur. Svensk kultur. Svenska djur. Det är 
ingen bra kombo att se senaste avsnittet av Game of Thro-
nes, samtidigt som kyrkovalet inleds. När draken får liv kan 
skyddsmuren rasa fort. Så gör det du kan, du som kan: rösta  
i kyrkovalet 17 september!

Kyrkan är  
ingen fredad zon

k rö N I k A

Motsättningarna handlar, i stor 
utsträckning, om hur vi ser på 
kyrkans uppdrag och hur vi 
gestaltar kristen tro och evangeliet.


