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Att sitta i solen och läsa har sin tid, eller i skuggan för den delen. Att hinna 
fundera på vad man läst har sin tid. För många av oss finns denna tid just på 
sommaren. Nu vill jag tipsa om två böcker som jag läst i år och som jag ofta 
återvänder till i tankarna. Det är ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva” av 
Ann Heberlein (Svante Weyler Bokförlag AB) och ”Ödehuset” av William 
Paul Young (Libris). 

Dessa böcker är helt olika men handlar båda om att brottas med livets 
svåra sidor. Samtidigt är jag fascinerad av att det går att skriva så lättläst 
om så svåra ämnen. Heberlein skriver, utifrån sin sjukdom Bipolär typ 2 
(manodepressivitet), om hennes kamp för att orka leva. Hennes text vänder 

uppochner på bilderna av sjukdom och prestation. Boken 
ger oss en inblick i hur komplicerat detta med lycka kan 
vara. Vilken gåva det är när vi faktiskt känner oss lyckliga. 
Youngs bok är en roman. Den handlar om Mack som 
kämpar både med sig själv och med Gud efter att hans 
yngsta dotter har blivit mördad. 

Huvuddelen av boken handlar om hans möte med Gud. 
Hur möter man Gud när livet blivit så svårt? Hur möter man treenigheten? 
Det handlar om trädgården, som kanske är vårt eget inre, där det ofta är en 
salig röra? När jag läste denna bok skrattade och grät jag om vartannat. Den 
är ett befriande alternativ till våra traditionella bilder av Gud och samtidigt 
kan vi känna igen evangeliet om Gud som älskar oss så ofattbart mycket.

Att leva tror jag handlar om att mer och mer förstå livets mångfald och vari-
ation. När vi möter varandra breddas bilden av vad det är att vara människa. 
Våra mellanmänskiga möten får kompletteras med böcker, filmer och musik. 
Vad är det att vara människa? Hur ser din bild av Gud ut? Dessa två stora 
frågor hänger ihop och båda påverkas, utvecklas av möte och upplevelser.

Jag önskar dig en riktigt fin sommar med goda möten och upplevelser, där var 
sak har sin tid.

/KARIN FRITZSON
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Var sak har sin tid

”Allt har sin tid, det fi nns en tid för 
allt som sker under himlen: en tid 
för födelse, en tid för död, en tid att 
plantera, en tid att rycka upp, …, en 
tid att gråta, en tid att le, en tid att 
sörja, en tid att dansa,”  
(Pred. 3:1-2, 4). 
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Vad kan man hitta på 
en sommardag i Brom-
ma? Här är våra bästa 
tips. 

Packa ryggsäcken med en 
filt, smörgås och kaffe och 
ta tunnelbanan till Åke-
shov, gå 200 meter mot 
Judarskogen och slå dig 
ner på ängen och se vad 
som väntar. Varje sommar 
sätter nämligen Stockhol-
ms Stadsteater upp flera 
föreställningar som spelas 
i olika parker. 

Det spelas både barn- 
och vuxenteater, tragedi 
och komedi, och i år 
verkar det bli mycket dans 
och musik. 

Det är gratis och man 
kan samla ihop alla man 
känner och gå; platserna 
tar aldrig slut, och det 
bästa av allt är att man 
kan njuta av en kopp kaffe 
under tiden.

Vilken badtyp är du?
När badbegäret blir för 
stort, var finns då bästa 
stranden att besöka?

Om man är en kvälls-
dopping eller gör sin 
debut tidigt på säsongen 
är Kyrksjön det självklara 
valet. Kyrksjön ligger 
i närheten av Bromma 
Kyrka. Eftersom sjön är så 
liten blir den varm snabbt 
och det är bara att slänga 
sig i från bryggan.

Är du en svandykare så 
är Badberget bäst. Badber-
get är beläget nära Nocke-
bybrons fäste på Brom-
masidan. Det är ett typiskt 
klippbad där det är härligt 
att dyka från.

Om man är en strand-
skata och gärna vill ta 
med sig hela hemmet till 
stranden, då är Ängbyba-
det en utmärkt plats. Där 
är det långgrunt, det fi nns 
bryggor, sand, restaurang, 
bajamaja och en minigolf-
bana.

Golf för alla
När man har tröttnat på 
att ligga i hängmattan och 
benen kliar så  kan man 
tillbringa några timmar 
på Kärsön med att spela 
frisbeegolf. Kärsön ligger 

efter Nockebybron om 
man kommer från Brom-
maplan. Från Brommaplan 
kan man ta vilken buss 
som helst mot Ekerö eller 
cykla. 

Att spela frisbeegolf  
är som att spela golf  fast 
med en frisbee. 

Det är 18 banor man 
ska klara av och det ska 
göras på så få kast som 
möjligt. Det tar en stund 
innan jag får in tekniken. 
Men sen så plötsligt får 
jag till ett bra fjung på 
frisbeen och den glider 
iväg, rakt mot en tall, den 
studsar till och landar på 
marken bara fem meter 
ifrån ”hålet”. Inte så illa! 

Det blir en ordentlig 
promenad. Det kostar in-
genting att spela, men man 
måste ha sin egen frisbee 
med sig. 

Frisbeegolf  är roligt 
men svårt, så när rundan 
är över bör man fi ra eller 
trösta sig med en glass 
från kiosken. 

Det är utmärkt att göra 
en sommardag!

HANNA RONNÅS

Bromma - som 
bäst på sommaren?
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Vad står humanismen egentligen för? 
Och varför har det blivit en sådan 
krock mellan Humanisterna och de 
kyrkliga rörelserna? Lars Ingelstam 
reder ut begreppen. 

För 30 år sedan grundades Human-etiska 
förbundet. På senare år har det framträtt 
som en modern riksförening under nam-
net Humanisterna, med egen hemsida, 
programverksamhet, skriftutgivning mm. 

Det första intrycket man får av 
Humanisterna är som en belevad men 
stenhård ateistisk kamporganisation. Dess 
ordförande, IT-specialisten Christer Stur-
mark, har fått en hög profi l i media.

Många kristna är lite förvirrade inför 
detta, av två skäl. Det första är att vi är 
ovana vid direkta angrepp på religionen 
som sådan (det har knappast hänt sedan 
professor Ingemar Hedenius publicerade 
Tro och vetande år 1949). Det har tvärtom 
blivit ganska trendigt att tro på Gud (men 
de fl esta vill göra det ”på mitt eget sätt”). 

Det andra skälet är att vi har vant oss 
att se på humanism som nära släkt med 
kristen tro. Detta är dock inte alldeles 
självklart. 

Under första delen av 1900-talet var 
det snarare kristna teologer som ställde 
kristen tro i motsättning mot humanism. 
Den senare ansågs representera ett män-
niskans övermod: hon satte sig upp mot 
Gud och trodde sig kunna styra sitt eget 
öde. 

Den betoningen såg många andra 
kristna som olycklig. De framhöll i stället 

att kristen tro var en form av humanism, 
som hade samma höga värdering av män-
niskan som andra former av humanism. 

För att brygga över klyftan från båda 
håll bildades 1937 Förbundet för Kristen 
Humanism av professor Georg Landberg 
och biskop Manfred Björkquist. 

Den som i vår tid mer mest effektivt 
formulerat humanismen som livshållning 
är den fi nländske fi losofen Georg Henrik 
von Wright: ”människan är den måttstock 
efter vilken alla moraliska värderingar 
skall bedömas”. Det är svårt att se någon 
udd mot kristen tro i detta (även om von 
Wright själv inte var troende). Föreningen 
Humanisterna däremot påstår att

”Humanismen är en sekulär - icke-religiös 

Humanism och humanister
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- livssyn som anser att det inte finns några 
förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar 
eller övernaturliga förklaringar av tillvaron.”

Det är en vantolkning, och föreningen 
gör det offentliga samtalet en otjänst med 
att försöka sno åt sig begreppet human-
ism för snäva syften. 

Men kritik av religion, kristendom och 
kyrka är tillåten, och den är välkommen 
så länge den leder till samtal. Vi kristna 
har all anledning att skärpa oss och lys-
sna till våra kritiker, så som skedde på 
1930-talet och i Hedenius-debatten. Vi 
kan göra detta bland annat inom KHS, 
”Förbundet för Kristen Humanism och 
Samhällssyn”, som flera inom vår försam-
ling tillhör. I KHS möts humanism och 

Humanism och humanister

kristen tro. KHS ser som sin uppgift att 
”gestalta en hållning utifrån ett kristet-
humanistiskt perspektiv, i både öppenhet 
och kritisk utblick mot kyrka och sam-
hällsliv”.

/LARS INGELSTAM

KHS håller sommarmöte den 5-9 
augusti på Södra Vätterbygdens 
högskola i Jönköping. Det finns en 
hemsida med adressen 
www.kristenhumanism.org.  
Varje år ger KHS ut en årsbok med 
artiklar och recensioner.



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN

6

Morgonbön runt ljusgloben 
tar paus under juni, juli och 
augusti. Välkommen åter den 
8 september.

3 ONSDAG
13.00 RPG just nu. Berit 
Carlström, förbundsord-
förande. 

6 LÖRDAG
16.00 våra barnkörer uppför 
sin musikal Varmisar och 
kalla kårar på Klubbensborg i 
Midsommarkransen.

7 SÖNDAG – Heliga tre-
faldighets dag Gud – Fader, 
Son och Ande
11.00 Gudstjänst. Helene 
Florberger. Tuija Hilding-
Rydevik, sång.

9 TISDAG
19.00 Idrottskväll, Koviken.

12 – 14 juni Musikfestival
I Abrahamsbergskyrkan. För 
info, se www.koviken.se eller 
www.abrahamsbergskyrkan.se

14 SÖNDAG – Första 
söndagen e. tref. Vårt dop
11.00 Gudstjänst.

16 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken

17 ONSDAG
12.00 OBS tiden! Samling 
på Koviken. Konfirman-
der och pensionärer möts. 
Anmälan senast 11 juni till 
tel. 80 20 70.

19 FREDAG – Mid-
sommarfi rande på 
Koviken
16.00 Midsommarstången 
reses – dans och lekar 
mm. Se notis. 

21 SÖNDAG – Jo-
hannes döparens dag 
Den högstes profet
11.00 Gudstjänst. Lia 
Andersson. Konfirma-
tionsledarna. Sång av 
konfirmanderna.

23 TISDAG
19.00 Idrottskväll på 
Koviken

28 SÖNDAG – Tredje 
söndagen e. tref. Förlo-
rad och återfunnen
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Konfirmander och ledare.

30 TISDAG
19.00 Idrottskväll på 
Koviken
Kyrkkaffet gör uppehåll 
från 5 juli och återkom-
mer söndagen den 16 
augusti.

JUNI

5 SÖNDAG – Fjärde 
söndagen e. trefaldighet
Att inte döma
11.00 Konfirmationshögtid. 
Pär Lewin Ronnås, konfir-
mander och ledare. För-
friskningar på kyrkbacken.

8 ONSDAG
13.00 Sommarträff  på kyrk-
backen.

12 SÖNDAG – Apost-
ladagen Sänd mig
11.00 Sommarandakt. 
Familjen Höij. 

19 SÖNDAG – Sjätte 
söndagen e. trefaldighet
Efterföljelse
11.00 Gudstjänst 
OBS! Sammanlyst gudstjänst 
i kyrkan vid Brommaplan.

20-26 juli Seglarvecka med 
Färingsö kriminalvårdsanstalt 
på Koviken.

22 ONSDAG
13.00 Sommarträff  på kyrk-
backen

26 SÖNDAG – Kristi 
förklarings dag Jesus förhär-
ligad
11.00 Sommarandakt. Bertil 
Högström.

JULI
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23 SÖNDAG – Elfte 
söndagen e. trefaldighet
Tro och liv
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Konfirmander 
och ledare.

30 SÖNDAG – Tolfte 
söndagen e. trefaldighet
Friheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Erland 
Henriksson. Filippa Mag-
nusson, sång

SMU-grupperna startar 
vecka 36.

2 ONSDAG 
13.00 En naturfotografs 
kamera, Curt Bjerhagen, 
Pastor

4-5 FREDAG-LÖRDAG
Samling för församling. 
Dagar på Koviken för alla 
intresserade.

6 SÖNDAG – Trettonde 
söndagen e. trefaldighet
Medmänniskan
11.00 Samlingsgudstjänst 
med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås. Kör- och blås-
grupp.
Söndagsskola

Läs mer på hemsidan: 
www.abrahamsbergskyrkan.se

9 ONSDAG
13.00 Ekumenisk 
höstupptakt i S:ta Birgitta 
kyrka  Anmälan senast den 
2 september
till tel. 26 49 14.

13 SÖNDAG – Fjor-
tonde söndagen e. trefal-
dighet Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Lars 
Ingelstam. 

16 ONSDAG
13.00 Är du glad, sjung av 
hjärtat sjung! Torsten Lilje-
mark, pastor.

27 juli – 2 augusti 
Vindens vänners seglarläger på 
Koviken

28 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken

2 SÖNDAG – Åttonde 
söndagen e. trefaldighet
Andlig klarsyn
11.00 Sommarandakt. Vindens 
vänners sommarläger ansvarar.

5 ONSDAG
Ekumenisk sommarfest på 
Koviken. 
Kaffe 10.30. Lunch 13.30. 
Anmälan senast
1 augusti till tel. 80 20 70. 

9 SÖNDAG – Nionde 
söndagen e. trefaldighet
Goda förvaltare
11.00 Sommarandakt. Ingrid 
Engback och Thore Kennes-
tad. 
Sammanlyst med Kyrkan vid 
Brommaplan.

16 SÖNDAG – Tionde 
söndagen e. trefaldighet
Nådens gåvor
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Bertil Högström.  

Återsamlingshelgshelg för kon-
firmationslägret på Koviken 21 
– 23 aug.

AUGUSTI

SEPTEMBER

Församlingens studier 
och kulturprogram 
sker i samarbete med 
Studieförbundet Bilda.
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Arbetet med att samla tre 
samfund har tagit ett stort 
steg framåt.  

På väg mot en enhet

Sedan flera år har 
kyrkokonferensen prövat 
några nya arbetsmod-
eller med syfte att stärka 
demokratin. I år tillhan-
dahölls ett samtalstorg där 
ombud och motionärer 
möttes för att samtala om 
motionernas innehåll.

Erfarenheten visar att 
i möten där man enbart 
använder sig av plenum-
förhandlingar är det en 
relativt liten del av alla om-
bud som gör sin röst hörd 
i talarstolen. 

Samtalstorget gav möj-
lighet att formulera förslag 
i anslutning till motioner-

na, som sedan lades fram 
i plenum av förslagsläg-
garen.

Samtalstorget behand-
lade de motioner som är 
inkomna till kyrkokonfer-
ensen. Det var dessa tre:
• Motion från Uppsala
missionsförsamling 
angående en successiv 
höjning av kyrkoavgiften 
till 1,5 %
• Motion från Västerorts 
församling angående bil-
dande av pastorspool
• Motion från Abrahams-
bergskyrkans församling 
och Uppsala missionsförs-
amling angående utbild-

ning i ickevåld
• Gemensam framtid
Processen
Avsiktsförklaringen
Samtalsdokumentet ”Vägen 
vidare”

Varje ärende som behan-
dlades under samtalstor-
get tilldelades en station. 
Stationen bestod av en 
vikvägg där varje fråga 
presenteras. Alla hade 
rätt att yttra sig i diskus-
sionerna och skriva upp 
synpunkter.

Förslagen lades sedan 
fram i plenum av ombud 
där besluten fattades. 

Det blev ett samfällt ”ja” 
från de tre olika samfun-
den till ett samgående: 
Missionskyrkan, Baptis-
terna och Metodisterna. 

På Missionskyrkans 
möte i Immanuelskyrkan 
nyligen var en delegation 
från Abrahamsbergskyr-
kan representad, och enligt 
vår pastor, Pär Lewin Ron-
nås, var stämningen god. 

– Det var en väldigt 
positiv atmosfär, både 
kring beslutet om att 
fortsätta samgåendet, men 
också i de många samtals-

grupper som diskuterade 
allt från livet i stort till den 
personliga tron, säger han. 

Även Anders Mell-
bourn var på plats, fast 
framför allt i egenskap av 
chefredaktör på tidningen 

Sändaren. 
– Min bedömning var 

att många av kyrkole-
darna hade underskattat 
viljan och beredskapen 
hos medlemmarna till att 
genomföra detta. Beskedet 
från de olika samfunden 
var nog starkare och mer 
positivt än vad många 
hade vågat tro, säger han. 

Nu fortsätter arbetet 
med att hitta de ge-
mensamma arbetsformer-
na, diskussionen om te-
ologin och allt annat som 
måste bli klart innan de tre 
olika samfunden om några 
år – kanske 2012 – kan 
kalla sig en enda kyrka. 

Samtalstorgen fick fler att prata

Två av Abrahamsbergs-
kyrkans ombud. 
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En kväll på Koviken
En solig sommardag 
börjar gå mot solig som-
markväll. På Kovikens 
brygga sitter några kon-
firmander och äter glass, 
uppe vid huset avslutar 
konfaledarna tisdagens 
middag med en kopp 
kaffe. Fotbollsplanens 
nyklippta gräs är grönt 
och inbjudande, en fotboll 
ligger i ett av målen. 
Låter det lockande? Du 
är hjärtligt välkommen att 
hälsa på!

Timmen senare är näm-
ligen fotbollsplanen fylld 
av folk, allt från fem- till 

femtiofemåringar, bollräd-
da till frisparksexperter. 

Över volleybollnätet 
fl yger bollar, ett kubbspel 
står uppställt, och kaffer-
epet på verandan har fått 
sällskap av ett stort gäng 
fi kasugna. 

Stämningen är lika varm 
som sommarkvällen. 

Så småningom töms 
fotbollsplanen och istället 
fylls bryggan och bastun 
av folk. När termosarna är 
tömda rundas sedan kväl-
len av med en andakt.

Under fem tisdagskväl-
lar, fyra i juni och en i juli, 

är alla som vill välkomna 
ut till Koviken på idrott-
skväll. Fotboll, segling, 
rugby, bastutävling, vat-
tenkrig, promenad, pad-
dling, allt är möjligt. 

Och så fi ka och umgås 
såklart, det är väl därför 
SMU fi nns. 

Se till att hälsa på Kov-
iken ett par tisdagkvällar 
i sommar. På något sätt 
hör det ju ändå som-
maren till, att njuta av en 
kväll på Koviken.

/MARKUS PETTERSSON

Ge ditt bidrag!
Med det här numret kommer också ett inbetalning-
skort för din sommargåva till församlingen. Just nu 
är ditt bidrag extra välkommet, eftersom ekonomi är 
ansträngd.

Saknar du inbetalningskortet? Ingen fara. Det fi nns 
många fl er sätt att hjälpa till ekonomiskt!

Kyrkoavgiften - genom att låta din kyrkoav-
gift gå till Svenska Missionskyrkan stöttar du 
också din lokala församling. Mer information på 
www.missionskyrkan.se

Autogiro - anmäl dig som månadsgivare, vilket 
också kan göras på Missionskyrkans hemsida. Läs 
mer på www.missionskyrkan.se

Sätt in ett engångsbelopp på kyrkans postgirokonto: 
19 20 42-0

Edman till Abra
Det är en bra bit kvar, 
men notera gärna redan 
nu i almanackan att ingen 
mindre än Stefan Ed-
man kommer den 7/10 
kl.19.00. 
Missa inte denna möj-
lighet!
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Dop
FALKE OTTO BORG född den 5 
september 2008. Son till AG-
NETA BORG och MARC ANDERSEN 
BORG, döptes i gudstjänsten 22 
februari 2009. 

Till Guds vila 
LINNEA WÖLLNER född den 23 
februari 1906, avled den 5 mars 
2009. Begravningsgudstjänst 
den 30 mars i Abrahamsberg-
skyrkan.

Utfl yttade
EMILIA och SAMUEL ZETTERGREN.
Till Immanuelskyrkans förs-
amling. 

Adressändring: 
BRITT och SVEN KRANTZ, 
Blackebergsbacken 37, Avd. 6B, 
Box 304, 16125 Bromma, tel. 
250063

INGEGERD och BJÖRN DANIELSON 
Sånga-Säbyvägen 223
179 96 SVARTSJÖ

ERIK BRONNER 
Herman Ygbergs väg 4
167 61 BROMMA
Tel. 0735-127442

Om Jesus 
Jonas Gardell kom 
under våren ut med sin 
uppmärksammade bok 
Om Jesus. Nu erbjuder vi 
dig att läsa, samtala och 
diskutera den tillsammans 
med andra. Vi ses vid fyra 
tillfällen under hösten, 
samtliga är onsdagar. Den 
24 september, 15 oktober, 
5 november, 19 november. 
Vi kommer att läsa ett an-
tal kapitel inför varje gång. 

Vill du vara med? Tala 
då med Ingrid Engback 
eller Pär Lewin Ronnås.

Helig hållbar 
människa 
– i samspel med 
naturen!
Välkommen till försam-
lingshelg på Koviken den 
4-6 september. I år på 
temat hälsa, miljö och 
natur. Spännande barnak-
tiviteter utlovas. Det blir 
lägerbål och allsång. Pro-
gram ute och inne, men i 
år hoppas vi kunna vara 
ute så mycket som möjligt 
och njuta av allt det Kov-
iken erbjuder. Gemenskap, 
avkoppling och tillfälle att 
träffa människor i olika ål-
drar. Helgen avslutas med 
gudstjänst på söndagen.

Boka redan nu, och 
läs mer i inbjudan som 
skickas ut tillsammans 
med sommarbrevet till 
församlingen.

Välkommen!
Hälsar planeringsgrup-

pen.

Meddela din 
e-postadress
Församlingen vill gärna ha 
så många e-postadresser 
som möjligt. Passa på att 
uppdatera din adress till 
mejladresser till abra@ 
abrahamsbergskyrkan.se, 
så underlättar du vår kom-
munikation!

Ny chefredaktör 
för Sändaren
Sedan en tid tillbaka 
är församlingens egen 
Anders Mellbourn ny 
chefredaktör för tidningen 
Sändaren. 

Han tar över efter Mag-
nus Stenberg. 

Anders själv är ju van 
vid att göra tidningar. Han 
har ju som bekant tidig-
are varit chefredaktör för 
Dagens Nyheter. 

Anders Mellbourn är ny 
chefredaktör på Sändaren



B

Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

Telefon 08-80 20 70
Fax 08-80 20 73
Mobiltelefon 0704-53 79 47

Telefon till kök och SMU-rum 
08-25 80 73

e-post: abra@abrahamsbergskyrkan.se

Abras hemsida: www.abrahamsbergskyrkan.se
Kontakt: webbmoster@abrahamsbergskyrkan.se 

Plusgiro-konton:
Församlingen: 19 20 42-0
SMU: 35 25 64-9
Missionskonto: 50 69 60-4,
Svenska Missionskyrkan,
ange församling nr 2502
Koviken: 24 94 22-7
Pensionärsföreningen: 32 
60 22-1
Handikappseglarklubben 
Vindens vänner: 81 33 85-2

Adressändring meddelas 
skriftligt till expeditionen

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Öppet
Församlingsexpeditionen
Säkrast når du oss på plats
eller i telefon. 
Tis, tors, fre 10-12

Samtal med pastor eller 
diakon enl ö k per telefon

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pär Lewin Ronnås
Bost: 08-768 89 92

Diakon 
Karin Fritzson
Bost 08-80 81 89

PORTO BETALT

Barn- och ungdomsansvarig
Sofi a Karsberg
Mobil: 073-972 07 82

Församlingsmusiker 
Linda Carlberg 
Mobil: 070-722 52 77.

Församlingens ordförande
Lars Axelsson, tel 08-25 67 08 

SMU:s ordförande
Moa Mellbourn, tel 0709-148 034

Pensionärsföreningens ordf
Helena Johannesson, 
tel: 08-585 009 09

Midsommarafton 
den 19 juni. 

Kl. 16.00 reses 
midsommarstån-
gen.
Dans och lekar 
runt stången.

Servering.

18.00 Musik och 
lyrikprogram 
 

MIDSOMMAR-
FIRANDE 
på 
koviken.

FOTO: LARS UGGLA


