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D et är bara ett litet tag kvar nu. Håll ut.” Jag vis
kar orden till min gravida flickvän, men även 
till mig själv. 

Det är inte synd om mig. Att leva med en gra
vid flickvän är inte jobbigt, men det är däremot väldigt 
komplicerat. Jag har lärt mig ett par lärdomar, ofta den 
smärtsamma vägen:

Vid hunger: Agera snabbt
o Den gravida kvinnans hunger är lika akut som en brand 
i en soffa. När hon säger att hon är hungrig betyder det 
 inte att hon längtar till middagen du planerat om 1,5 tim
me. Slå på sirenerna, bege dig så snabbt du kan till olycks
platsen och ge henne någonting att stoppa i magen. 
 Annars är risken stor att den där soffbranden inom två 
minuter gjort att hela huset står i brand.

Gnäll inte
o Kom ihåg, att hur stor smärta du 
upplever kommer din partner all
tid att ha det värre.

Har du ont i magen? Lid i tystnad.
Behöver du gå upp ur sängen för 

att gå på toa? Svälj sucken.
Har du sluddrigt tal och känner 

stickningar i vänsterarmen? Gå 
 vidare.

Alltså: Ta hellre på dig Palme
mordet, än att gnälla över ditt eget 
hälsotillstånd.

Väck henne inte
o De flesta gravida har en sömn lika skör som en salt pin
ne. Skulle din partner sova djupt när du ska gå till sängs 
är du i en knepig situation. Även om du smyger som en 
panter, och lägger dig i sängen tio minuter senare, har du 
problem. Troligtvis kommer den gravida att vakna, klar
vaken, och rasande be dig att inte kasta dig i sängen som 
en sjöko med dålig kroppskontroll. I stället för att ens för
söka lägga dig bör du stå kvar där du står. Ladda med ett 
par podcasts, annars känns åtta timmar som en väldigt 
lång tid.

Ditt är hennes men hennes är inte ditt
o Låt dig inte luras av att det ligger 73 godissorter i påsen. 
Om du tar det sista godiset av någon sort, så är det ett fak
tum att just den sorten kommer att vara hennes favorit. 
Jag gjorde detta men insåg mitt misstag för sent. Himlen 
utanför blev plötsligt svart, en kall vind blåste genom 
rummet och jag hörde en cello i fjärran. 

Hon har inte förlåtit mig än.

Omvärlden är farlig
o Som gravid blir världen en betydligt farligare plats. Att 
korsa ett övergångsställe är som att ta en promenad i ett 
björnhägn, med en salamikorv i fickan, och att åka bil är 
som att befinna sig i Stalingrad, med potentiella dödsfäl
lor överallt. Som partner, håll hennes hand, och var noga 
med att beskriva trafiksituationen. ”Där står en blå bil 
parkerad. Men om någon sätter sig 
i den, gasar, och styr rakt emot 
oss, så är jag beredd”.

Var tacksam
o Dina uppoffringar som part
ner är trots allt ett hån i jäm
förelse med vad din partner 
tvingas utstå. Hennes betalning 
till dig förlåter alla hennes bris
ter och du får inte hålla hen
ne personligt ansvarig för 
vad hon gör under gravi
diteten. Alltså, glöm 
aldrig: Det är inte synd 
om dig. 

Så överlever du 
din gravida partner
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Ta hellre på 
dig Palme-
mordet, än att 
gnälla över 
ditt eget 
hälso tillstånd.

Gävle  Europaåret för 
kulturarv invigs i Gävle
borg vid slottet i Gävle 
och i Järvsöbacken i 
Järvsö.

Mingel på slotts
trappan byts mot skid
åkning i folkdräkt med 
landshövding Per Bill  
i spetsen. 

Kulturarvsårets natio
nella samordnare Ann
Louice Dahlgren var 
också på plats. 

– Gävleborg är bäst i 
klassen just nu, säger 
hon.

Som samordnare tillhör hon 
Riksantikvarieämbetet i 
Stockholm och hon berättar 
att det snart kommer andra 
regioner i Gävleborgs fot
spår.

– Gävle är först ut och har 
satsat stort. Alla som bor i 
Gävleborgs ska ha möjlighet 
att delta i evenemang, säger 
hon.

Region Gävleborg har vikt 
tre miljoner kronor i tre år 
till projektet. I länet ska ak
tiviteter ordnas för att man 
genom kulturarvet ska job
ba för social sammanhåll
ning och integration.

– Till exempel ska vi lägga 
film, teater och konserter  
i miljöer som är gamla kul
turmiljöer. Det kan vara  
i hälsingegårdar eller i gas
klockorna här i Gävle. Kom
binera ihop händelser med 
gamla miljöer så att de an
vänds och visas, säger Lena 
Landström som är Region 
Gävleborgs projektledare 
för Kulturarvsåret.

Europaåret för kulturarv 
är ett initiativ från EUkom
missionen och ska främja 
den kulturella mångfalden 
såväl i Sverige som interna
tionellt mellan stater. Kul
turarvet ska bli tillgängliga
re för en bredare publik. 

Landshövding Per Bill bely
ser att kulturarv kan vara 
dels gamla miljöer men lika
väl en portion kolbullar. Vil
ket också erbjöds de drygt 
hundratalet besökare som 
bland annat kom för att lyss
na på Skottes musikteater.

– Allt det här är en möjlig
het för Gävleborgarna att få 
titta på och att ta del av det 
fina kulturarv vi har. Det 
kan vara allt från vårt fina 
slott här i Gävle till järn
framställning och inte minst 
hälsingegårdarna som är ett 
världsarv. Vi får möjlighet 
att lära oss mer om detta och 
samtidigt vara lite stolta 
över det, säger Per Bill.

Landshövdingen hastar 
efter invigningen upp till 
Järvsö för att där klä sig i 
hälsingedräkt och susa ned 
för pisterna i del två av in
vigningen.

Från Årsunda viking hade 
en grupp vikingar kommit 
till Gävle slott för att visa 
upp dräkter och redskap 
som användes under yngre 
järnåldern. Bland annat vi
sade vikingakvinnan Helga 
Olsdottir upp bruket av en 
öronslev.
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Kulturarvsåret  
invigdes i Gävle

Invigning av kulturarvsår 2018. Ett drygt hundratal åskådare kom till Gävle slott för att ta del av invigningen. Man kunde bland 
annat prova på för länet typiska maträtter som till exempel kolbullar. 

”Gävleborg är bäst i klassen just nu”, säger kulturarvsårets  
nationella samordnare Ann-Louice Dahlgren som står längst 
till höger. Bredvid henne står Anna-Karin Ferm, region Gävle-
borg, Gun Hedlund som är kultur och kompetensdirektör från 
region Gävleborg och Erik Nordin, pensionär.

 Landshövding Per Bill. 

Vikingakvinnan Helga Ols-
dottir från Årsunda demon-
strerar bruket av en öronslev. 
Vikingatidens tops. 

Skottes musikteater framförde bland annat kulning. Från vän-
ster på slottstrappan står Marie Skönblom, Kalle Zerpe, Chris-
topher Bång och Sara Fridholm.


