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KILANDA. Färgglada 
fjädrar i björkriset, 
handmålade ägg och 
plockgodis i stora 
lass.

För de flesta är 
påsken enbart glad 
och lättsam, medan 
man i kyrkans värld 
inleder långhelgen 
med att samlas till 
sorgehögtid.

För kyrkoherden 
Björn Nilsson innebär 
påsken att gå genom 
död till liv med Jesus.

Inom kristendomen är 
påsken den största och vik-
tigaste högtiden. Med en 
dryg vecka kvar till skär-
torsdagen har kyrkoherden 
Björn Nilsson börjat förbe-
reda gudstjänsterna. Han 
jobbar alla helgdagarna, 

förutom annandag påsk. 
När många andra redan 

börjat tjuvsmaka på påsk-
godiset har han avstått från 
allt vad kakor, tårtor och 
godis heter i snart 40 dagar, 
lika länge som fastan pågår.

– Under fastan uppoff-
rar man något för egen del 
och försöker samtidigt göra 
något bra för sina med-
människor. För mig kan det 
egentligen handla om vad 
som helst, till exempel att 
avstå från något man tycker 
om under tiden som fastan 
pågår, för att bli påmind om 
att dela med oss.

Stora kontraster
Skärtorsdagen – halvdag 
för många kontorsarbetare, 
ett bra tillfälle att inhandla 
maten till påskbordet och 
fixa i ordning barnens godis-
ägg. 

På kvällen hålls även 
mässa i kyrkan där natt-
varden tas. Därmed är 
påskhögtiden inledd och 
dagarna som följer är en 
resa från djupaste sorg till 
största glädjen. 

– Långfredagen är en 
dyster dag. Kyrkan är klädd 
i svart tyg och all musik 
under gudstjänsterna går 
i moll. Det är dagen då 
Jesus dog på korset och för 
oss blir det en påminnelse 
om att vi också är dödliga. 
Döden är en realitet som 
till och med finns inskriven 
i våra gener, ändå är det 
något som de flesta inte vill 
låtsas om eller ens tänka på. 

I kontrast till den dystra 
långfredagen går påskda-
gen i ljusets och lyckans 
tecken. Musiken går återi-
gen i dur och färgerna är 
vita – glädjens och segerns 

färg.
– Vi firar att Jesus har 

besegrat döden. 

Få kopplingar
De flesta av traditionerna 
vi skapat kring påsk har 
egentligen ingen direkt 
koppling till religionen, 
även om man där kan finna 
vissa förklaringar.

– Fasteriset som vi tar in 
är från början en påmin-
nelse om att fastan är försa-
kelsens tid. Ägget däremot 
har troligtvis sin förklaring 
i att hönsen värper mycket 
ägg så här års som män-
niskorna förr inte åt upp 
under fastan. Eftersom 
ägg håller sig färska länge 
kunde man spara dem och 
äta när fastan var över. Där-
ifrån kan man tänka sig att 
traditionen kommer, för-
klarar Björn Nilsson.

Däremot har varken 
påskkärringar eller påskel-
dar någon anknytning till 
bibeln, likaså den gula 
färgen. 

Oavsett om man är reli-
giös eller inte är påsken en 

högtid värd att fira, inte 
minst som en påminnelse 
om att ta vara på varandra.

– Det är ett bra tillfälle 
att umgås med släkt och 
vänner, säger han.
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Tid för eftertanke. Kyrkoherden Björn Nilsson hoppas att 
många besöker kyrkan i påsk.

En kontrasternas högtidEn kontrasternas högtid
– För Björn Nilsson är påsken en resa från sorg till glädje

SKEPPLANDA. Påsken 
är även de gula blom-
mornas högtid.

Gunnel Thunberg på 
Thunbergs handels-
trädgård spirar pås-
kens vackra växter. 

Dubbla påskliljor 
är hennes personliga 
favorit.

Påskliljor, miniviol och pärl-
hyacint är populära påsk-
blommor som även är tåliga. 
Vill man däremot satsa på 
exempelvis tusensköna, för-
gätmigej eller murgröna får 
man tänka till lite extra ef-
tersom de måste vänjas vid 
blåst, sol och kyla. Gunnel 
Thunberg delar gärna med 
sig av sina knep.

– Har man dem i en kruka 
kan man flytta in dem på 
natten eller så täcker man 
bara över. Man kan använ-
da en fiberduk som man 
viker dubbel och lägger över 
växten med en bambupinne 
som stöd och vikter i hörnen 
så att den inte blåser iväg. 

Den som planterade sina 
lökväxter i höstas får snart se 

Förgyllda liljor för alla smaker

NÖDINGE. Snart har 
det blivit dags att 
duka upp påskbordet 
med alla de godsaker 
som hör högtiden till.

Som en inspiration 
på vägen har Alekuri-
ren träffat Ulf Algevi, 
färskvaruchef på Ica 
Kvantum och före 
detta kock, som avslö-
jade sina bästa tricks.

Hur tillagar man en 
utsökt påskbuffé utan att 
kämpa sig blå i köket?

Svaret är att våga köpa 
färdigt och istället piffa till 
med kryddor och garnering. 
Det menar Ulf Algevi, som 
tidigare arbetat som kock på 
bland annat Sjömagasinet i 
Göteborg. 

– Har man gott om tid 
på sig är det allra bästa att 
laga från grunden, men det 
är inte alltid man har. I dag 
finns alla möjligheter, man 
kan köpa helt färdigt, halv-
fabrikat eller välja att göra 
allt själv. Ett gott råd när 
man köper färdigt är att 
alltid lägga sista touchen 
själv och hälla upp fint i 

skålar. En potatissallad kan 
till exempel lätt hottas upp 
med hjälp av lite peppar och 
purjolök. 

Lamm och kyckling
Själv gillar han den traditio-
nella påskmaten, som han 
menar påminner mycket 
om ett mindre julbord. 
Köttbullar med krydd-
peppar, påskskinka, påsk-
vört, sill och lax. Kyckling 
hör till, såväl klubbor som 
helstekt och av spadet gör 
man en god sås. Lammstek 
med vitlök och rosmarin har 
också sin självklara plats på 
Ulf Algevis påskbord.

Vitlökssill brukar han 
göra själv med creme frai-
che, vitlök och urvattnad 
sill, men även annan sorts 
fisk går hem.

– Inkokt lax är jättegott. 
Då gör jag en lag som får 
koka in och laxen serveras 
som en hel sida med romsås 
till. Man kan även garne-
ra fisken med tunt skivad 
gurka som läggs i en krans 
runt om. 

Finska godsaker
När det kommer till efte-
rätter hör en hemmagjord 
chokladkaka toppad med 
marsipankycklingar till fa-
voriterna. 

Något som Ica Kvan-
tum på Ale Torg säljer 
mycket av i dessa tider är 
den finska påskdesserten 
Memma. Den görs i hu-
vudsak på rågmjöl, rågmalt 
och sirap och äts vanligtvis 
med mjölk eller kaffegräd-
de samt strösocker.

– Många Alebor har 
finskt ursprung, vilket kan 
förklara den ökade åtgång-
en på Memma runt påsk, 

berättar Ulf Algevi.
Oavsett om man väljer att 

tillaga en brakbuffé eller en 
mer sparsam påsklunch kan 
det mesta få en rikare karak-
tär med hjälp av lite extra 
kraft och mycket kärlek.
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”Lägg sista touchen själv”
– Ulf Algevis bästa tips för ett lyckat påskbord

Matinspiration. Ulf Algevi, 
färskvaruchef på Ica Kvan-
tum har stor användning av 
sina erfarenheter som kock.

GODASTE PÅSKBORDET
- ULF TIPSAR!

• Vitlökssill och klassisk inlagd sill 
• Inkokt lax med romsås
• Ägg med löjrom
• Köttbullar med kryddpeppar
• Lammstek med rosmarin och 
vitlök
•  Helstekt kyckling i ugn eller kyck-

lingklubbor
•  Medelhavsinspirerad potatissal-

lad med vinegrette och rödlök
•  Krämig potatissallad med purjo-

lök och peppar
•  Hemmagjort påsktårta med chok-

lad och marsipankycklingar

Tonvis med sött
NÖDINGE/NOL. Chok-
ladägg, skumtuppar 
och marsipankyck-
lingar. 

Godisets årliga guld-
tid är kommen och här 
pratar vi inte hekton 
längre. 

Både Ica Kvan-
tum och Godislagret 
räknar med att sälja 
tonvis med lösgodis.

Redan veckan före påsk 
sålde Ica Kvantum på Ale 
Torg 2,1 ton lösgodis. Den 

här veckan räknar man med 
att försäljningen kommer 
upp i omkring 1,5 ton. 

Innanför kassorna trängs 
godishusen i papp fyllda till 
bredden av söta plockbitar. 
Allt förväntas gå åt. 

– Här har vi storsäljaren, 
säger Anette Aronsson, 
ansvarig för konfektyren, 
och pekar på ett tiotal lådor 
med knallgula ”Skumma 
höns”. 

Hon menar att man 
måste våga köpa in nya 
sorter så att man får en stor 

spridning på sortimentet. 
Fortfarande är det lösgo-

diset som går mest och även 
på Godislagret i Nol grävs 
det för fulla muggar i plast-
lådorna.

Butiksägaren Glenn 
Falk räknar med att sälja 
upp till 2 ton lösgodis 
under påskveckan, vilket är 
dubbelt så mycket som året 
innan. 

– Då sålde vi runt 1 ton, 
men jag tror att det dåliga 
vädret och den sena påsken 
låg bakom att vi inte sålde 

lika mycket som vi tänkt. 
Påsken brukar vara en riktig 
guldsäsong för oss. 

Han är själv förtjust i 
godis och ett och annat 
skumägg slinker allt ner.
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Glenn Falk, ägare till 
Godislagret i Nol.

hur de förgyllda knopparna 
slå ut. Var man däremot inte 
var lika förutseende går det 

lika bra att köpa sig en fär-
digplanterad påskblomma. 
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Mikael Sagström och Anette 
Aronsson på Ica Kvantum på 
Ale Torg.

Gunnel Thunberg demonstrerar påskens skönheter på 
Thunbergs handelsträdgård.


