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VINCENT och VIKTOR 
Vincent har sitt ursprung i
det latinska ordet vincens
som betyder segrande, var-
för Vincent kan betyda den
som segrar. Det är känt se-
dan 1400-talet i Sverige, men
har aldrig varit särskilt
vanligt. Ett litet uppsving
fick dock namnet under
1920-, 1930- och 1940-talen.
De senaste åren verkar det
också som om Vincent blivit
något mer populärt. 

Viktor har med namns-
dagsgrannen
Vincent
snarlik la-
tinsk här-
stamning
och tolkas
segrare.
Namnet är
känt sedan
1600-talet i
Sverige och
var populärt

i mitten av 1800-talet. Den
populariteten verkar ha sla-
gits under 1900-talets sista
årtionden då namnet seglat
upp på en modevåg. 

22 januari
Denna dag, årets första full-
måne, var förr fylld med

viktiga teck-
en enligt
gammal bon-
detradition.
Man skulle
hälsa Kung
Nykung med
vördnad och

utföra sina sysslor speciellt
väl denna dag. Då skulle det
också gå bra att utföra dem
resten av året. Det man
hade för händer då man
först såg det nya årets ny-
måne, var det man skulle
komma att syssla mest med
under det kommande året.

I dag firas Tu bi-shevat,
Trädens nyår, enligt judisk
tradition. Då anser judar
det lämpligt att plantera
träd för att hedra jorden och
landet Israel.  

För 40 år sedan anlände
den svenske statsministern
Tage Erlander till Tanzania

för ett fyra
dagar långt
statsbesök.
Han togs
emot på flyg-
platsen i
Dar-es Sa-
laam av den

tanzaniske presidenten Ju-
lius Nyerere och hälsades
med 19 kanonskott och afri-
kanska trummor. Erlander
skulle bland annat kontrol-
lera hur de svenska bi-
ståndsinsatserna i landet
utvecklade sig. 

För 50 år sedan ansökte
Theresiastiftelsen i Lund
hos regeringen om att få in-
rätta ett kloster för karmelit-
nunnor i Glumslöv i Skåne. 

För 80 år sedan var det
Strindbergsafton på flera av
Stockholms dramatiska sce-
ner. På Dramaten var det
premiär för komedin Leka
med elden och sorgespelet
Bandet och på Oscarstea-
tern spelades Gustav III
med den legendariske Lars
Hansson i huvudrollen.

(TT Spektra)

Många människor känner
sig inte hemma med reli-
giösa budskap men vill
ändå stadfästa sin vigsel,
namngivning eller be-
gravning. Det hjälper
Charlotte Lundgren i sitt
företag Ceremonier till
med.

Trädgårdsutbildningen på
Forslunda ledde till kyrko-
gårdsarbete i Skellefteå
landsförsamling. Ett sä-
songsarbete som varade i tio
år. På vinterhalvåret vika-
rierade hon som lärare i Bur-
träsk och arbetade även på
Posten och i blomsteraffär.

– Jag fick barn och utimel-
lan var jag lärarvikarie.

Efter andra barnet läste
hon två år på Edelviks folk-
högskola. Det var läraryrket
hon bestämt sig för. Men…

– Det var inte min grej.
Jag kände inte för att under-
visa.

Charlottes mamma dog.
Hon ville ha borgerlig be-
gravning. Det var den första
kontakten med en ceremoni
utan fokus på religion.

– Mammas närmsta vän-
inna Agneta Berglund höll i
den. Jag och min syster ord-
nade allt praktiskt. Ceremo-
nin var en positiv upple-
velse och stämde med mam-
mas personliga livssyn.

Kläckte idé
Idén föddes. Charlotte me-
nade att det måste passa
många fler men upptäckte
hur lite information det
fanns. En namngivningsce-
remoni till ett litet barn som
hölls i Munkviken, Lövång-
er, blev Charlottes första
uppdrag.

Inget förordnande krävs
för att hålla namngivning.
Inte heller borgerlig begrav-
ning. Vid vigslar/partner-
skap, eftersom de är en juri-
disk förening, krävs där-
emot att kommunstyrelsen
nominerar och att Länssty-
relsen godkänner. Hittills
har de flesta varit officiella
personer och ofta med poli-
tiska uppdrag.

– Jag kände för det här.
Att jag hade hittat rätt plats.
Jag kunde något som jag vil-
le tillföra andra.

Charlotte gick officiant-

kurs i Stockholm under hel-
ger. Samarbetade under fri-
tiden med bland annat Fo-
nus. Läsåret 2005 läste hon
A- och B-kurs i socialpsyko-
logi på Umeå universitet.

– Jag bestämde mig för att
prova fullt ut. Jag kunde ta
hela konceptet med
vigsel/partnerskap, begrav-
ning, namngivning och fö-
delsedagar. Tanken var att
kunna arbeta och försörja
mig på det.

Genom sitt företag sökte
hon och fick sitt tillstånd.

Kunden bestämmer
I den borgerliga vigselcer-
moni som Charlotte erbju-
der har paren sista ordet.

– Det finns inga färdiga
koncept. Det är paren som
bestämmer innehållet. Till-
sammans med mig. Jag hjäl-
per till där det behövs.

Första vigseln höll hon för
ett år sedan.

– I Bjuröklubb. Ett par
från Stockholm med röt-
terna i Skellefteåområdet.
Det var jättemäktigt. Ute på
fyrens avsats. Under bar
himmel. Spännande, spe-
ciellt för det regnade hela

dagen men höll upp just
under vigseln.

Glädje och sorg. Livet be-
står av både delarna. Vid
Charlottas första begrav-
ningsceremoni var hon en
hjälpande hand. Det kändes
bra att hjälpa till. De många
livsöden hon får sig till livs
ger så mycket.

Hon menar att det är lät-
tare att hålla känslorna på
avstånd i och med att ingen
relation till den avlidne
finns men viktigt att vara
ödmjuk och ha respekt för
det man möter.

– Det finns många slag av
sorger och förluster. En
flytt, ett husdjur eller en
kärleksrelation som upp-
hör.

Håller kurser
Kurser i sorgearbete ingår i
Charlottes affärsidé. Hon
har gått ett handlingspro-
gram i ämnet och är nu cer-
tifierad för att hålla kurser.

– Oförlöst sorg handlar
ofta om det som inte blev
sagt i en relation. Genom
handlingsprogrammet skri-
ver man ner den ofullbor-
dade kommunikationen och

sedan det viktigaste, att nå-
gon lyssnar när man
läser/fullbordar kommuni-
kationen.

Vid Event- och bröllops-
mässan, som hålls den 26 ja-
nuari på Scandic Plaza,
skall Charlotte visa en del
av vad hon kan genom att
hålla en vigselceremoni.

– Det är skådespelare som
ställer upp. Men känslan i
ceremonin är äkta och skall
visa hur jag förrättar en bor-
gerlig vigsel.

MARGITH NORMAN
margith.norman@vk.se

Tel. 090- 15 11 91

DAG E N S  N A M N

Charlotte Lundgren är Västerbottens enda vigselförrättare utan politiskt uppdrag. FOTO: MARGITH NORMAN
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Hjälper till i glädje och sorg
FAKTA 

Namn: Charlotte Lundgren
Ålder: 40 år
Född och uppväxt: Jörn
Bosatt: Burträsk
Familj: två barn, särbo
(sambo inom kort) med
två barn
Yrke: officiant och begrav-
ningsrådgivare
Intressen: motion, läsa
böcker och egna företaget
Hemsida:
www.ceremonier.se

Viktor Sillan-
pää, Kassjö,
Umeå.

POLOSPELARE Nu är han
äntligen gift, den australis-
ke före detta polospelaren
Michael Todd som kallad
landets ”runaway groom”
(brudgum på flykt). Fem för-
lovningar har han brutit
men nu är 38-åringen gift
med danskan Hedvig Molin,

34. Vännen James Kirby be-
rättar att
han haft en
taxi vän-
tande, efter
farhågor in i
det sista om
att bröllopet
skulle ställas

in.  På frågan vad som fick
Todd att löpa linan ut sva-
rade hans best man: ”Tja,
jag skulle ha mördat honom
om han inte gjorde det den
här gången. Plus att Hed-
vigs pappa Klaus är när-
mare 1,90 lång och ser rik-
tigt elak ut.” (TT-AFP)

Brudgum på flykt äntligen fast
Vardagshjälten var finns du?
Vi på familjeredaktionen vill gärna skriva om dig.
Eller har du tips på någon som du vill att vi ska uppmärk-
samma under vinjetten Medmänniskan, om en hjälte i
vardagen. Hör av dig till oss, via e-post på adress: famil-
je@vk.se eller på telefon 090– 15 11 90 och 15 11 91.
Vi tar tacksamt emot ditt bidrag.

FAMILJEREDAKTIONEN


