
SKEPPLANDA. Skepp-
landa kyrka har åter-
igen utsatts för hot 
och grov skadegörelse.

Med luftgevär sköt 
en eller flera gärings-
män sönder närmare 
70 lampkupoler natten 
till onsdag och lördag.

Vid kyrkporten hade 
någon också klottrat 
en hotfull text.

Veckan före Allhelgonahel-
gen förra året utsattes  Skepp-
landa kyrka för en omfattan-
de vandalism med satanistis-
ka förtecken. Sedan dess har 
det förekommit mindre ska-
degörelse till och från – fram 
till i tisdagsnatt.

Då slog en eller flera gär-
ningsmän till. 52 lampku-
poler sköts sönder med ett 
misstänkt luftgevär. Gert 
Nilsson, Kinds Vakt, var 
först på plats.

– Det här är mycket all-
varligt. Jag har hittat spår 
av en diabolahylsa, 4,5 mm, 
som är  typisk för luftgevär. 
Skadegörelsen är så grov att 
det bör ses som ett brott mot 
griftefriden, vilket gör att 
om någon grips blir straff-

satsen hög. Det är fängelse-
straff för gärningar i den här 
skalan, säger han.

Under fredagen byttes 
alla sönderskjutna lampor. 
Det väntade konfirmation 
under lördagen, men Skepp-
landa kyrka fick inte vara 
ifred många timmar. Natten 
till lördag slog gärningsmän-
nen till igen. Någon gång 
mellan ett och tre på natten 
sköts minst 15 lampor sönder 
med ett luftgevär. Även två 
rutor på kyrkan förstördes, 
liksom annan fin exteriör i 
minneslunden.

Fruktansvärt
– Det här känns fruktans-
värt. Dels kostar det mycket 
pengar dels skapar det en oro 
och olust att visats här, säger 
kyrkogårdsförestånadare, 
Lennart Berngtsson.

Skadesgöreseln uppgår 
till mellan 40-50 000 kronor 
i materialkostnad.

– Det är mycket pengar 
helt i onödan, så menings-
löst, men framför allt så 
är det all tid som vi tving-
as lägga ner för att återställa 
ordningen. Tid som vi hade 
behövt använda till annat, 

suckar Lennart Bengtsson.
Natten till lördag slog 

gärningsmännen dessut-
om till två gånger. Första 
gången mellan ett och tre. 
Den andra gången mellan 
klockan fyra och fem på 
morgonen. Spår av mopeder 
har säkrats, vilket får Sven 
Rydén i Skepplanda BTK 
att ryta till.

– Vad är det för föräld-
rar som inte har koll på sina 
ungar. Om de är ute dessa 
timmar på dygnet så borde 
de reagera, menar han.

Kommer agera
Skepplanda kyrka kommer 
att agera. Utvecklingen med 
en ökad skadegörelse får inte 
fortsätta obehindrat.

– Vi kommer att utreda 
möjligheten till kameraöver-
vakning. Dessutom kommer 
vi att ha ökad rondering 
runt kyrkan, säger Lennart 
Bengtsson.

Kinds Vakt som har upp-
draget att bevaka Skepplan-
da kyrka är frustrerad.

– Jag lider med kyrkan, 
men jag lider också med dem 
som inte har bättre förstånd 
än att utföra dessa gärning-

ar. Troligtvis har de inte en 
aning om vad det här kan 
leda till. Mycket tyder också 
på att det är unga gärnings-
män och de riskerar att få 
en tråkig start på livet, säger 
Gert Nilsson.

Tråkig och kostsam
Skadegörelsen är tråkig och 
kostsam, men värst är det 
hotfulla klottret. Vid kyrk-
porten har någon klottrat 
"Man får vara glad så länge 
man lever".

– Vi ser det som ett hot 
mot oss i kyrkan. Det är 
mycket allvarligt, säger Len-
nart Bengtsson.

Fast texten kan också bli 
gärnings-
männens 
fall.

– En 
företa-
gare har 
utlyst en 
riklig be-
löning till 
den som 
kommer med uppgifter som 
leder till att vi kan gripa den 
eller de som ligger bakom 
dåden i Skepplanda. Kanske 
är det någon som känner 
igen just den textstilen som 
fanns på kyrkan. Sådant är 
ju väldigt personligt, säger 
Gert Nilsson.

Lennart Ernhede skick-
ade mitt i bedrövelsen en 
tacksamhetens tanke.

– Jag är trots allt glad över 
att gravstenarna är orörda.

Kyrkoherde, Vivianne 
Wetterling, reagerar kraf-

tigt på den senaste veckans 
händelser.

– Det är förfärligt. Man 
undrar 
vart man 
är på väg 
när inte 
ens kyrkan 
och kyrko-
gården kan 
lämnas 
ifred. Vad 
är det för 

människor som inte förstår 
att sorg drabbar oss alla och 
då tror jag inte någon önskar 
att bli störd. Vår personal 
drabbas hårt av den här typen 
av händelser. Många av våra 
kyrkobesökare blir oroliga 
och vi vet inte riktigt vad vi 
ska svara, men en sak vet vi. 
Det här är helt oacceptabelt 
och vi kommer att vidta åt-
gärder, säger hon.

En trolig åtgärd är att 
söka tillstånd för kameraö-
vervakning.

– Det är kostsamt, men 

troligtvis ett måste. Tänk 
om vi istället hade kunnat 
satsa dessa resurser på po-
sitiva verksamheter för barn 
och unga, säger Vivianne 
Wetterling.

Måste agera
Kyrkan har deltagit vid flera 
möten där socialarbetare, 
fritidsledare, fältarbetare, 
polis och föreningsliv har 
närvarat.

– Jag tycker det är bra att 
vi träffas och diskuterar ung-
domsfrågorna. Ska vi göra 
något bra så måste vi göra 
det tillsammans.

En enskild företagare har 
utfäst en belöning till den 
eller de personer som lämnar 
uppgifter som leder till att de 
skyldiga kan gripas.
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"Man får va glad så 
länge man lever"
– Skepplanda kyrka utsatt för hot och skadegörelse

Attacken mot Skepplanda kyrka drabbade inte bara lampkupoler, utan fredagsnattens be-
skjutning riktades även mot fönster.

Sven Rydén, Lennart Bengtsson och Lennart Ernhede inventerade skadorna efter fredags-
nattens skadegörelse runt Skepplanda kyrka.

SKEPPLANDA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Även minneslunden blev föremål för vandalisering och be-
skjutning.

>> En enskild företagare 
har utfäst en belöning 

till den eller de som kan 
lämna uppgifter som leder 

till att de skyldiga kan 
gripas.<<


