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Jag har i ett annat av-
snitt berättat om foror, 
som utgick från Hålan-

da. Jag nämnde där att for-
kuskarna hade vissa knep för 
att skydda sig. Jag skall här 
berätta vad farfar gjorde, om 
det behövdes, samt om vissa 
”redskap”.

Vissa sträckor utmed for-
vägen kunde vara farliga för 
där uppträdde ”rövare”. En 
sådan sträcka fanns i en del 
av Skårs Lid. Där bodde 
förr en släkt som kallades 
”Rosara” (Roos). De sista 
av dessa var fader Andre-
as och hans sex pojkar, ”änna 
vildinger”. En av dessa, Vil-
helm hade dock fast anställ-
ning vid BJ i Göteborg. Den 
vildaste skulle ha varit Edvin 
(”Eddy”).

Forkuskarna hade spe-
ciella attribut för att skydda 
sig. I mitt föräldrahem i 
Höga hade min farfar, Karl-
Johan Andersson, en del 
redskap bevarade som han 
en gång demonstrerade för 
mig.

Piskan var ett sådant. 
Skaftet till denna var unge-
fär sextio cm långt, alltså rätt 
kort. Men snärten var nog 
150 cm. I dess ända fanns en 
8-10 cm bred påse (pongen) 
som var fylld med blyhagel. 
Det fanns även en kortare 
piska, även den med blyha-

gelpåse. Utöver detta hade 
farfar kvar knogjärn. ”Di har 
ja allri behövt använna.” I ett 
låst skåp förvarade han en 
gammal revolver (unik sak 
med så kallad stiftantänd-
ning) som han ärvt efter sin 
far. Någon form av kniv eller 
dylikt nämnde han aldrig. 

Men han berättade om en 
annan sak forkuskarna hade 
med sig. Det var en hårt 
torkad lem efter en stor tjur 
eller oxe. ”Den var lätt att ha 
med sig” Någon sådan fanns 
dock icke i vårt hem.”Pesen” 
förvarade kusken i stövel-
skaftet vid färd.

Han visade några gånger 
hur han använde den längre 
piskan. Han låtsades att han 
satt på ett lass. Först en tre 
till fyra snabba och krafti-
ga horisontella slag, fram 
över hästens huvud. Sedan 
två – tre först på ena sidan av 
hästen fram till dess huvud, 
därpå snabbt över till andra 
sidan. Med det horisontel-
la slaget träffades den som 
försökte krypa upp på lasset 
bakifrån. Med de vertika-
la den som sökte hålla fast 
hästen i grimman. Blypåsen 
gjorde sitt till. Om de andra 
attributen nämnde han inte 
mycket.

Åter till ”Rosarna i Skårs 
Lid”. Eddy var död och be-
graven ett par veckor före 
den här händelsen. 

Farfar kommer förbi deras 
hus i Skårs Lid sent en mån-
ljus kväll. Mitt för huset 
stannar hästen. Vägrar att 
flytta sig. Farfar går fram 
för att se vad det var. Inget 
syntes. Så tittar han upp mot 
huset. Där står Eddy lutad 
mot väggen. Farfar lugnar 
ned hästen och när han tittar 
upp nästa gång är Eddy för-
svunnen. Hästen börjar gå 
självmant. Farfar: ”De va 
nött kunstit mä Rosara.” 
Han sade att han inte kände 
sig rädd. När skulle han ha 
varit det? ”Ja har allri vart 
rädder” sade han. Jag tror 
honom. Han var bara 160 
cm lång, men ett enormt 
muskelknippe.

Vid ändstationen hos 
”Larssons i Redbergslid” 
fanns höga och flera meter 
långa bås där fordonet nat-
tetid lastat och klart för 
avfärd nästa morgon backa-
des in. Skalmarna bands upp. 
Hästen bands i fordonet. 
Kusken lade sig ”invirad i 
täcke” ovanpå lasset och sov 
gott. Kom någon för nära 
blev hästen orolig och väckte 
kusken.

Evert Högabo
i Hålanda

Farligt att köra forlass nattetid

Ja, i nästan varje bok i 
Bibeln berättas det om 
änglar som en självklar-

het. De kallas ibland för 
budbärare för ofta kom de 
med hälsningar från Gud. 
Till exempel Maria fick 
änglabesök när hon fick 
veta att hon skulle föda 
Jesus. Det talas inte mycket 
om hur änglarna ser ut, 
men jag är ganska säker på 
att de inte liknar bokmär-
kesänglarna. Det finns olika 
uppgifter för dem.

…De är här för att se 
hur du har det. En del talar 
också om närvaro av något 
- någon, som kommer med 
tröst i en situation som 
man själv upplever hopp-
lös. Upplevelsen av någon 
som bryter ensamheten, en 
närvaro av kärlek kan bära 
länge.

Många tror att vi har 
en skyddsängel, en del har 
också fått se det. I samtal 
med människor är det inte 
allt för ovanligt med be-
rättelser om änglar. Ofta 
handlar det om övernatur-
liga ingripanden i en farlig 
situation.

Att våra tidningar tror 
på änglar verkar helt klart. 
Ganska ofta finns det be-
rättelser om änglavakt i tra-
fiken. Kanske bilen blev 
helt mosad men de som 
fanns med var helt oskad-
da. Någon har sagt att om 
du kör allt för fort, hoppar 
änglarna av. Vi har ett 
ansvar för oss själva och 
andra.

…De kan hjälpa dig 
fast de inte syns. Kanske 
är det så att vi får hjälp 
många gånger, men vi är 

inte medvetna om det. Jag 
möter också frågan: Var 
fanns änglarna när min 
kära omkom i en olycka? 
Det tillhör gåtorna här på 
jorden, jag har inget svar 
att ge...

Nu på söndag hand-
lar flera texter om änglar. 
Jag tycker det är gott att 
Gud har sina budbära-
re mitt ibland oss. Vi får be 
om beskydd för oss själva 
och våra kära. Det är stort 
att få lita på att det finns en 
värld som för det mesta är 
dold för oss. Men den är 
lika verklig som vår vanli-
ga vardag. 

Glöm inte bort att äng-
larna finns!

Birgit Lind,
Skepplanda

Glöm inte bort att änglarna finns…

När Kammarkören VocAle bjöd 
in till önskekonsert fylldes kyrkan näst-
intill till sista platsen. Nu är dock inte 
Blå kyrkan i Älvängen den största loka-
len i kommunen, men cirka 70 personer 
bänkade sig för att lyssna till sina favo-
ritstycken. 

Redan från första stund erbjöds man 
resta nackhår då solisterna Anette Sven-
blad, Elisabeth Ehlersson och Sabina 
Nilsson tillsammans med kören sjöng 
Hans Kennermarks ”Trelå” så att det 
gick väna rysningar genom kroppen.

Som sig bör på en önskekonsert bjöds 
vi på ett blandat program med musik från 
Mozart till Benny Andersson, från 
Claptons ”Tears in Heaven” till Hall-
bergs ”Afrikansk bön”. Även vi i försam-
lingen bjöds in att sjunga med i några av 
våra mest välkända psalmer som ”Bred 
dina vida vingar” och ”O store Gud”. 

Bortsett från skönsången som vi nu 
lärt oss att förvänta oss av VocAle, var 
det idag också väldigt trevligt att se kören 
göra olika förflyttningar och omgruppe-
ringar i kyrkorummet. Detta gav en yt-
terligare dimension till musikupplevel-
sen när man ibland stod tätt ihop i små 
grupper, ibland gick omkring ”huller om 
buller” i koret och ibland hittade tillbaks 
till en traditionell köruppställning i ett 
eller två led. 

Det låter banalt, men förutom känslan 
av att det hände någonting nytt gav det 
också de olika styckena olika karaktär – 
ibland innerligt, ibland pampigt, ibland 
glädjefyllt – och som vanligt alltid lika 
välsjunget. 

���

Levande jukebox 
fyllde kyrkan

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Besök gärna vår hemsida 

www.svenskakyrkan.se/
nodinge

Kyrkoherden har 
blivit pensionär. 
Söndagen den 14 okt kl.11.00 
Avskedspredikar Renny Olausson
i Nödingekyrka (sammanlyst) 

Församlingen Tackar för mångårigt 
förtjänstfullt arbete. Först som komminister 
sedan 17 år som kyrkoherde. Såväl i guds-
tjänstlivet, ekumenik och som person. 

Alla önskar honom lycka och välgång 
under resten av levnadstiden. 

Predikoturer
30/9 Den Helige. Mikaels dag
kl 9.30 Gudstjänst Nödinge kyrka 

R. Olausson
kl 11 Mässa Surte kyrka 

R. Olausson
kl 15 Gudstjänst Bohus 
Servicehus R. Olausson

2/10 Tisdag
kl 11 Gudstjänst Fridhem

7/10 18 e. Tref.
kl 11 Gudstjänst Surte kyrka

kl 13 Finsk Mässa Surte kyrka 
T. Blåhed

kl 15 Mässa Bohus Servicehus
kl 17 Musikgudstjänst Nödinge 

kyrka

9/10 Tisdag
kl 14 Gudstjänst  Nödinge 

Servicehus

Välkommen
Vi hälsar vår nye kyrkoherde Harry Hultén 
välkommen till Nödinge församling, vi hoppas 
att han skall trivas hos oss. Han kommer att 
börja den 1 oktober.

Gemenskapsträff 
Torsdag den 4/10 kl. 14.00
Bohus servicehus. Kaffe. 

”Renny Olausson berättar och 
visar bilder från östersjön.”

Välkomna!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Gemenskapsträff
i Hålanda församlingshem

Onsdagen den 3 okt
kl 10.30-12.30

Dagens gäst:

Åke Reinholdsson

Storcafé
i Skepplanda församlingshem

Onsdag 10 okt
kl 10-12.00
Dagens gäst:

Nils Sjöström
Ryggsäcksluffare med kamera

Välkomna!

Det händer i

– Önskekonsert med kammarkören 
VocAle i Blå kyrkan


