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En bra deckare hör 
ihop med semester. 
Och i sommar har 

det ju varit en del läsväder. 
Själv har jag bland annat 
läst ”Ö-morden” av den 
danska författaren Grete-
lise Holm. (Vi tillbringa-
de en semestervecka i Dan-
mark så det passade bra.) I 
boken träffade jag plötsligt 
på ett par meningar som 
fastnade. Det står: 

”Bente hade den sor-
tens oskuldsfulla ögon och 
lugna, belåtna ansiktsdrag 
som man annars bara ser 
hos religiösa människor 
som har lagt ansvaret på 
Gud och som aldrig tviv-
lar. I svaga ögonblick kunde 
Karin avundas dessa män-
niskor, som – som man sade 
i missionskretsar – hade 
trons nådegåva. Själv hade 
hon livet igenom piskats 

fram av oro, tvivel och inre 
strider.

Jag studsade till när jag 
läste det här, och fråga-
de mig: Är det så här det 
är? Stämmer det att den 
som tror och har ”lagt an-
svaret på Gud” är lugna-
re och tryggare? Även om 
man inte skall generalise-
ra, så tror jag att Gretelise 
Holm har kommit något på 
spåret här.

Det är en förmån att få 
ha en tro på Gud. Det ger 
en trygghet inför framti-
den. Nu den här helgen 
har vi ”Nådens gåvor” 
som tema. Tron på Gud 
är en gåva som vi får ta 
emot av nåd, gratis. Tro är 
inget som man tar sig. För 
många är brottningskam-
pen mellan tro och tvivel 
svår. Andra fastnar i otro. 

Själv tycker jag det är lätta-
re att tro än det skulle vara 
att inte tro på Gud eller en 
högre makt.

Om du som läser detta 
skulle vilja tro, så går det 
för sig att be Gud om att få 
en tro. Han vill ge gåvan att 
tro till den som vill ha den. 
Och även om livet inte blir 
som en dans på rosor bara 
för att man tror, så har man 
ändå alltid någon att dela 
både glädje och bekymmer 
med , och den man delar 
det med har möjlighet att 
förändra förhållanden. Det 
ger lugn och trygghet, mitt 
i en tillvaro som kan upple-
vas nog så orolig ibland.

Göran Andreasson
pastor i Surte och Lilla Edets 

missionsförsamlingar

Gåvan att tro

NÖDINGE. En fullstän-
dig katastrof eller helt i 
sin ordning? 

Nödinges kyrkoråd 
har delade åsikter i 
valet av ny kyrkoherde.

– Vi har inte haft 
någon dialog, vi är som 
två olika läger, säger 
Jim Karlsson som ville 
se Vivianne Wetterling 
som ny kyrkoherde i 
Nödinge församling.

Siw Eriksson är en annan av 
de tio röstberättigade med-
lemmarna, en av dem som 
uttalat sig i ärendet. Hennes 
åsikt är att valet blivit uppför-
storat och hon anser inte att 
Vivianne Wetterling har dis-
kriminerats på grund av kön 
eller politisk tillhörighet. 

Jim Karlsson är dock av en 
annan åsikt han tror att soci-
aldemokraterna har gått ihop 
sig och att det ligger person-
liga åsikter bakom de sex rös-
terna mot Vivianne i valet.

Siw menar att så inte är 
fallet utan att en av grund-
vallarna för valet av Harry 
var att han blev förordad av 
stiftet. Att församlingen tyd-
ligt gjort klart vem man vill 
ha som kyrkoherde tycker 
hon spelar mindre roll. Hon 
anser heller inte att försam-
lingen borde få vara med och 
rösta.

– Nej de har ju ingen aning 
om vad som händer där inne, 
det räcker inte med att de bara 
tycker om henne, säger hon.

Vad tar ni hänsyn till när ni 
väljer?

– Personen skall vara om-
tyckt av personalen och kunna 
hantera en ekonomi, säger 
Siw.

Men personalen önskade 
också Vivianne som kyrko-
herde.

– Ja men de vet inte om 
de tycker om Harry också, 
säger Siw som under inter-
vjun lämnar de flesta frågor 

obesvarade.
Jim Karlsson tycker däre-

mot att det hela är en kata-
strofsituation i brist på de-
mokrati. 

– Hela valet strider mot allt 
vad demokrati står för. Ingen 
av oss förstår vad de håller på 
med, säger Jim som syftar på 
de sex personer som rösta-
de mot Vivianne i valet. Det 
trots tydliga önskemål från 
både församlingen, persona-
len, syskonförsamlingar och 
fackförbund.

– Vi funderar på att kontak-
ta biskopen i Göteborg för att 
se om han kan göra någonting 
åt situationen, så här kan det 
bara inte få vara, säger Jim.

 Ordföranden Anita Eng-
ström och vice ordföran-
de Inger Svensson vill inte 
kommentera valet. 

Man kan undra hur det 
egentligen ligger till när inte 
ens folkvalda representanter 
kan stå för sin åsikt.

ALMA TRISCHLER

Kyrkorådet – två olika läger

Med anledning av 
ledare och insändare 
i er tidning nummer 

26 vecka 31. Undertecknad 
vill inte låta detta gå helt förbi, 
utan vill svara.

För det första: Kyrkorådet 
vill att Vivianne Wetterling 
fortsätter att arbeta för oss. 
Rätt kvinna på rätt plats. Kyr-
koherdetjänsterna är efter år 
2000 en helt annan roll än tidi-
gare. Görel Krona, ombuds-
man på kyrkan, säger så här i 
en intervju: ”Alla kyrkoher-
dar förstår inte vad rollen som 
verkställande direktör inne-
bär”. Kyrkoherdar hoppar av 
och återgår till komminister-
tjänst.

Vivianne är bra som präst 
och medmänniska, vi vill be-
spara henne att bli överbelas-
tad. Framtiden finns fortfaran-
de hos oss som komminister.

Det är intressant att några 
procent av församlingsmed-

lemmarna nu är villiga att ställa 
upp, vid valet 2005 hade valre-
sultatet kanske blivit annorlun-
da. Frivilliga krafter är vi alltid 
tacksamma för att de finns.

För det andra: Harry 
Hultén är inte en ”gubbe” – 
det skiljer bara ett år mellan 
honom och Vivianne. Efter-
som han har arbetat fler år än 
henne och även förordades på 
första plats av Domkapitlet så 
hoppas vi att han skall trivas i 
vår församling, och att han blir 
accepterad i församlingen. Vi 
tror inte att han blir en ”nick-
edocka” utan skall få enighet 
med församling, personal och 
kyrkoråd.

Ale kommun består av flera 
kyrkliga församlingar, varav 
Nödinge är en. Således är det 
bara kyrkoherde i Nödinge för-
samling vi valt.

Heléne Egebergs insända-
re slutar med ”enda sättet tycks 
vara att församlingsborna enas 

om att tillfälligt gå ur Svens-
ka kyrkan”. Jag vill då påpeka 
att även vid utträde så måste 
man betala begravningsverk-
samheten.

Om man är kristen och 
har en tro så har det knappast 
någon betydelse var man går i 
kyrkan eller vem som predikar, 
det viktigaste är Guds ord och 
förkunnelsen om Kristus.

Vad vi kan se på listor från 
både personal och församlings-
medlemmar så är det många, 
många som har en tro – men 
det är sällan vi ser dem i våra 
kyrkor eller servicehus.

Jag hoppas att vi i försam-
lingen skall göra något mer po-
sitivt än det här och som kan 
engagera medlemmarna ännu 
mera. Välkomna till kyrkan när 
den kallar och ta emot vår nye 
kyrkoherde Harry Hultén.

Else-Lill Alexandersson
Kyrkorådsmedlem

Svar till Heléne Egeberg:

Vivianne är bra som präst och medmänniska

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

SOMMARKVÄLLAR
INFÖR ORDET

Skepplanda församling
Lovsång, bön och inspirerande

undervisning kl 19.00 varje dag

14 augusti - Åke Reinholdsson
församlingspräst ”Tröstaren och 

trösten”
15 augusti - Britta Hermansson

pastor i Missionskyrkan
”En bebodd rastplats - kristen

närvaro i vår tid ”
16 augusti - Anders Arborelius

Katolsk Biskop
”Att leva i Guds närvaro”

Vi bjuder på kaffe.

Varmt välkomna!

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Öppna förskolan
välkomnar barn i vuxens sällskap.

Vi leker, pysslar, sjunger och umgås!
Varmt Välkommen Du också! 

Ingen anmälan!
Nols kyrka

OBS! Ny veckodag
 mån 13 augusti kl 9.00-12.00

tis 14 augusti kl 9.00-12.00
tors 16 augusti kl 9.00-12.00
Ledare: Ing-Britt Pettersson   

 Pernilla Olausson, 33 26 69

Starrkärrs församlingshem 
 ons 29 augusti 9.00-12.00

Ledare:  Katharina Axskjöld, 
  74 88 79

Älvängens blå kyrka
OBS! Ny veckodag

mån 20 augusti 9.00-12.00
tors 23 augusti 9.00-12.00
Ledare:  Ann Åström 74 66 40

  Per Sternkvist 74 96 35

Övriga gruppÖvriga gruppstarterstarter
- se kommande annons!

Vid årsskiftet 1913-1914, 
utsändes en budkavel 
från Uppland om en 

stor manifestation i Stockholm, 
det så kallade Bondetåget. 
Även till Hålanda nådde detta 
upprop fram. Bakom detta stod 
i främsta ledet Högerpartiet.

Politiskt sett var socknens 
bönder delade mellan Höger-
partiet och Liberalerna. Med 
en klar tyngdpunkt på högern. 
Bondförbundet som bildats 
något år tidigare hade ännu 
inte etablerat sig i Hålanda. 
Detta etablerade sig i sock-
nen  först 1917. År 1914 lär 
det funnits två socialdemokra-
ter i Verled och något tiotal på 
Livered. Uppgifterna är rätt 
osäkra.

Några av Hålandabön-
derna nappade på uppropet: 
Janne Johansson på Osakul-
len, Johan Hansson på Falan, 
Martin Andersson på Getås, 
Edvin Nilsson på Bråtaslätt, 
Bernhard Nilsson på Torpa 
(min morfar), Birger Nilsson 
på Torpa (min morbror) samt 
Otto Karlsson på Höga (min 
far). Troligen skulle Adolf Jo-
hansson på Skaggata ha varit 
med.

Av min fars berättelser torde 
det inte ha varit av vare sig 
parti – eller försvarspolitis-
ka tankegångar, som de deltog 
i Bondetåget. Snarare var det 
att för en billig penning få resa 
till Stockholm ”och se sig om-
kring”. Troligen anträddes 
resan mycket tidigt på morgo-
nen torsdagen den 5 februa-
ri 1914. Resan gick med Berg-
slagens Järnväg från Nygård. 
Jag har ingen uppgift om den 
skulle gått norrut eller via Gö-
teborg. Biljettpriset var 7 kr tur 
och retur. Gubbarna hade för-
berett sig väl med såväl mat 
som dryck. På Stockholms cen-
tral mättes resenärerna av ci-
ceroner som ledsagade dem till 
sina kvarter. För Hålandabor-
nas del blev detta i en av garde-

skasernerna. På kvällen denna 
dag bjöds på middag på ”stora 
bord” ute på Gärdet.

På fredagen skedde upp-
vaktningen för Kung Gustav 
V, kronprinsen prins Gustav 
och Eugen, samt småprinsarna. 
Hålandabönderna hade turligt 
nog hamnat på inre borggår-
den. Ingen av deltagarna upp-
fattade något av vad kungen 
sade. Senare på eftermiddagen 
var det ”parad” (förbimarsch) 
för de kungliga i Vita Havet. 
Sex man i bredd. Uppvaktning-
en tog 3 timmar. Far berättade 
ofta om alla standar och fanor 
samt om att så många kom 
i nationalkläder. Två samer 
fanns med i tåget. På fredags-
kvällen fick deltagarna ”förlus-
ta” sig ute i Stockholm. Men 
då var de synnerligen trötta av 
såväl resan som uppmarsch, 
så det blev snart samling i till-
delat kvarter. Johan Hans-
son på Falan, avsåg att inför-
skaffa lite dryckjom för åter-
resan. En korpral erbjöd sin 
hjälp. Hela tre liter införskaffa-
des. När återresan från Stock-
holms Central påbörjades, 
skulle Hansson bjuda på en 
färdknäpp. Glädjen blev kort-
varig. Alla tre buteljerna inne-
höll rent vatten.

Då resenärerna passerade 
Sundbyberg, möttes de av ett 
arbetartåg, som nästa söndag 
skulle demonstrera mot nyss 
avslutade Bondetåget. Far und-
rade alltid, vad som skulle ha 
kunnat inträffa, om båda tågen 
stannat en stund samtidigt på 
denna station. Vi rös, sade far, 
när de hörde ropen skalla ”leve 
revolutionen” och ”ned med 
monarkin”. Före hemresan 
erhöll varje deltagare i Bonde-
tåget ett diplom samt en min-
nespeng (nu i min ägo).

Under de två följande åren 
avhöll deltagarna från Hålan-
da en liten sammankomst, för 
att fira minnet av deltagandet. 
Men utbrottet av första världs-

kriget 1914 satte stopp för 
vidare sammankomster.

Förspelet till Bondetåget. 
Fram till 1920 hade Högerpar-
tiet majoritet i Riksdagen. Vid 
valet detta år togs majorite-
ten över av Liberalerna tillsam-
mans med det framväxande So-
cialdemokratiska partiet. Stats-
minister Arvid Lindman fick 
lämna över till liberalen Karl 
Staaf. Före detta skifte hade 
Högern – efter starka påtryck-
ningar av Kung Gustav V, be-
slutet bygga 2 st. pansarskepp 
(”F-båtarna”) för mycket stora 
kostnader. Karl Staaf lycka-
des nu uppskjuta detta bygge 
”på obestämd tid”. Säkerligen 
menat för alltid. Högern rasade 
villt – utan att få genomfört ti-
digare beslut.

1913 tog grosshandlare J 
E Frykberg, Uppsala, initia-
tivet till en manifestation, för 
att byggandet skulle påbör-
jas. ”Upplands bönder – för-
enen Eder och res ned till 
Stockholm, för att pressa fram 
ett bygge.” Uppropet spred 
sig omgående över hela riket 
och slutade med Bondetåget 
6 – 7 februari 1914, då 30.000 
bönder samlades i Stockholm. I 
Kungens borggårdstal riktades 
– om än fördolt – skarpa ankla-
gelser mot Karl Staaf. Talet var 
skrivet av forskningsresanden 
Sven Hedin, senare känd för 
sina nazistiska tankar.

Den 8 februari tågade 
50.000 arbetare – även dessa 
från hela landet – förbi Karl 
Staaf för att visa honom sitt 
stöd. Borggårdstalet tog dock 
Karl Staaf för hårt och han 
lämnade regeringen. Karl 
Staaf efterträddes av Hjal-
mar Hammarskiöld (Hunger-
sköld) – utsedd och förordnad 
av kungen. Han satt kvar till 
1917. Hammarskiöld genom-
drev, trots stora protester, det 
mycket kostbara pansarbyggat.

Evert Högabo i Hålanda

Hålandabönder deltog i bondetåget 1914


