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Nej, här kan ni inte vara” säger han och 
kommer ut från sin lilla cafévagn utan-
för Domkyrkan.

   ”Sccchyyyy biskopen kommer strax” svarar man-
nen som håller på att sätta upp högtalarna.
   ”Nej, det går inte här”
   ”Schyyyy, det är påskvandring, och det här ska 
bli sista stationen. Här ska vi säga att han blev 
levande igen. Det är ju det som är själva pöäng-
en med kristendomen, att han blev levande 
igen.
   ”Det möjligt men jag vill också vara levande 
här. Jag har många barn som ska vara levande. 
Den här platsen har jag hyrt för att ha servering 
på, det är min försörjning. Om ni ställer er här 
med era högtalare kan inte mina kunder sitta 
här och fika och då förlorar jag pengar. Då kan 
jag inte fortsätta att vara levande”.

Processionen närmar sig på Kungsgatan. 
Mannen som just satt upp högtalarna håller nu 
på att ta ner dem för att sätta upp dem på pla-
nen utanför Domkyrkan.

Så anländer de kristna med det tomma 
korset. Biskopar. domprostar, distriktsförestån-
dare och andra rundkragar pustar ut i snålblås-
ten. Det tomma korset är nu rest  utanför Dom-
kyrkan och ur högtalarna strömmar orden till 
folket: ”Kristus är uppstånden, ja han är sanner-
ligen uppstånden. Kristus är levande igen”. 
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Scoutläger på Björkö
Från den sjätte till den tionde augusti är 
det scoutläger vid Vita sten på Björkö. 
Vita sten ligger vid Ryds gård, halvvägs 
till Bovik. 
200 scouter från Trollhättan, Väners-
borg, Vänga, Vängdala , Nossebro, 
Fristad, Redbergskyrkan och Björkö 

kommer att sätta upp sina tält och 
bygga spisar. På programmet står bland 
annat, hantverk, hinderbana, en heldag 
på Rörö med besök hos sjöräddningen, 
lägerbål och mycket, mycket annat.
Vi kommer att laga vår mat över öppen eld 
och sova i tält eller vindskydd.

Måtte Jesus Ekerö följa
Över hav och bölja

Fiskemuséet Hönö

Var ständigt missnöjd med svaret
Judiskt ordspråk 

”Den största ondskan är inte de ondas 
brutalitet, utan de godas tystnad”

Martin Luther King

Älska din nÄsta som dig sjÄlv
Jesus Kristus

Öis är vår religion, Mackan vår Gud, Ullevi vår kyrka
Text vid Öis klack vid derbyt
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Säljare, fotograf, lärare, bromotstån-
dare, författare, egen företagare, får-
farmare, fotohandlare, och buss-

chaufför. Nu har han sålt segelbåten för att 
få råd att trycka sin nya bok ”Mystiska 
träd”.

  – Jag gick till tryckeriet och frågade 
hur mycket bok jag fick för pengarna jag 
fick för båten, säger Göran Torin. 
Det blev 76 sidor plus omslag med bilder i 
färg.
   – Egentligen skulle jag velat ha hårda om-

slag, säger han efter tre timmars samtal uppe 
på andra våningen i huset med skylten Jorms-
borg i Mossebacken. 
Samtal? Det är mest han som berättad om 
ett långt liv och rikt liv med många omkast-
ningar och uppbrott. Jag har lydigt lyssnat 
som duktigt skolpojke.
 
   Han har berättat om sin farfars far, 
Kristian Torin, som trots att han var präst, 
var med och bildade Jonsereds Missionsför-
samling. Han har visat bilder på alla stora 
hus familjen bott i under uppväxten. Det är 

G ö r a n  

Torin
Efter en tids sjukskrivning har Niklas 
Lindén börjat sin väg tillbaka till 
yrkeslivet. livet fick tag på honom en
sen måndagskväll för att ställa några 
frågor om livet och framtiden.

– Vad gör du nuförtiden?
– Jag läser till smed uppe i Volundssmedjan  
i Skärhamn.

– Smed? 
– Ville göra något annat, något med 
händerna efter allt jobbigt som hänt.  I 
veckan gjorde jag en kätting. Jag har 
också gjort mina egna verktyg och några 
blommor i järn.

– Vad är det svåraste när man ska forma 
järnet?
– Det är nog att hålla koncentrationen. 
Behålla fokus så att inte kolet i järnet brinner 
upp och att hammarslagen träffar rätt.

– Vad är det bästa med att läsa till smed?
– Jag tror faktiskt att jag kan säga att jag 
på något sett läks inombords genom mina 
händers arbete. Musklerna blir större i både 
händerna och själen, så att säga.

– Berätta mer?
– Jag tror att självförtroendet växer när jag 

känner att jag kan forma järnet och att jag 
också kan styra mitt liv igen.
 
– Har det varit jobbigt?
– Jo det kan man säga, tycker jag gått från 
ingen framtid till att det är kul att stiga upp 
på morgonen igen. Skulle faktiskt vara kul 
att predika. Ska ha ett barndop här snart. 

– Kommer du tillbaka till Missionskyrkan 
som pastor?
– Har sagt upp min tjänst. Det kändes som 
en väldig lättnad. 

– Sysselsättning?
– Vet inte, kanske en smedja här på Björkö, 
kanske något med webbdesign, kanske 
kyrkan på något sett eller allt i någon 
kombination. 

– Hur gick det på Göteborsvarvet i lördags?
– Så där kan man väl säga. Men med tanke 
på att jag bara tränat tre gånger får jag vara 
nöjd med 2,19, sju minuter sämre än i fjol.

–  Cecilia?
– 2.14. Hon är omöjlig.

– Är det något du vill tillägga?
– Ett stort tack till alla som stöttat oss längs 
vägen. Ingen nämnd och ingen glömd.

SMED
Niklas Lindén läser till

Hans farfars far var med och bildade 
Jonsereds missionsförsamling.

Själv skrev han, tillsammans med andra, 
Miljöpartiet första partiprogram.
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allt från fina hus i Djursholm i Stockholm 
till herrgårdar i skogen med tillhörande 
jordbruk. Hans mamma var fotograf och 
pappa fotograf som sålde grafisk utrustning 
till tryckerier. Därför var det naturligt att 
han började i firman som säljare.
   – Jag hade en buss med utrustningen upp-
ställd i som jag åkte runt till tryckerier och 
visade, säger han.

   Efter några år köptes ett hus där 
han kunde visa utrustningen i drift och be-
driva utbildning. Han hade en egen firma 
med många anställda och affärerna rullade 
på.
   – Så en dag ringde dom från Ilford i Stock-
holm och erbjöd jobb, berättar han.
Det resulterade senare i att han blev placerad 

hos moderbolaget i Schweiz några år innan de 
la ner verksamheten. 
Sen blev det Siemens i Stockholm innan det sa 
stopp.
   – Jag blev sjukskriven och började på en folk-
högskolekurs i  ”resursbevarande försörjning” 
i Orsa.
De odlade sin mat och fick lära sig att ta vara på 
resurserna och leva energisnålt.  Detta resulte-
rade i att han 1981 var med och bildade Miljö-
partiet i Örebro. Goës och Garthon och de 
andra kändisarna i rörelsen var självklart där 
också. 
   – Jag var faktisk med och skrev Miljöpartiets 

första partiprogram, då när inget annat parti 
hade miljöfrågorna i sitt program.
Sen blev han fårfarmare och fotohandlare 
med ateljé i Orsa.

– Jag kunde egentligen inte ljussätta an-
sikten, jag hade ju bara satt ljus på platta 
ytor som reprofotograf, säger han.

Men vid en kurs i Växjö lärde han sig att 
ljussätta. Affärerna gick bra. Han hade också 
fotokurser både i Orsa och i Mora.
Puh. Puh. Så här lång i intervjun börjar jag 
pusta över alla turer. Med det kanske känns 
så när man ska sammanfatta ett långt liv. 
Hur orkade han egentligen?

   Efter tre år i Orsa blev det Onsala 
och ett säjarjobb igen, dessutom fotojobb 
vid sidan om eller både och. Jag vet inte.
   – Fotograferandet växte och tog över mer 
och mer.

Det blev en ateljé i Partille med reklamfoto-
jobb. Sen höjde Carl Bildt räntan till 500 
procent och han tappade många kunder 
som gick i konkurs.
Därefter var det några turer till som jag inte 
minns men till Björkö kom han och hans 
Ulla för drygt sex år sedan.
     – Det var när jag just fyllt 60, fyller han i.

   Under några år körde han bussen, 
men har slutat med det och är numera en 
aktiv bromotståndare och pensionär.
   – Vad tror du kommer att hända med tax-
eringsvärdet på huset, säger han, när jag frå-
gar om argumenten för färja. Tror du att du 
kommer ett ha råd att bo kvar om det blir 
bro.
Ett annat argument är brottsligheten.
   – De kriminella kommer att ha mycket 
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lättare att ta sig från ön, säger han och tror 
dessutom att det blir lika tätt mellan husen 
som på Åstol om det blir bro.
   Han menar dessutom att vägverkets utred-
ningar som argumenterar för en bro inne-
håller fel. Det har Länsstyrelsen påpekat.
   – Vi behöver bli fler i nätver-
ket, här på Björkö, säger han 
och hänvisar till hemsidan.

   När jag kommer hem 
knappar jag in ”antibro” på 
Google och får upp en som-
marbild på Kalvsund. På en 
hemmasnickrad hemsida kan 
jag läsa om bromotståndet.
”Skärgården är en unik mil-
jö….förhindra tomtexploa-
tering…..utveckla turism” 
är argumenten.
   – Det är något lurt på an-
dra sidan, säger han och me-
nar att det är stora ekonomiska intressen som 
vill ha bro.

   Nog om bron.  Nu över till att Göran 
är turistguide innan vi avslutar med boken 
om träd.
   Han berättar att han var ute med Sven 
Knutsson. Vid Björkö huvud säger Sven 
”där nere ligger kristi grav”. Göran tittar ner 
i ett dike och ser en sten som liksom är bort-
rullad från en gravöppning. Han talar om 
”elefantröva” en klippa borta hos ”di nakne” 
och ett hästhuvud på en björkstam. Han är 
påläst och kan mycket om Björkös historia.
   – Vet du var ”käringbräcka” ligger? 
Det är den branta stigen bakom husen upp 
till näckrosdammen.
   – Där kan man se att det bott människor 

för över sex tusen år sedan, säger han.
De satt där vid havsstranden och tillverkade 
verktyg.   
   Vilken ställe tycker du är extra fint här ute? 
Efter en stunds funderande säger han ”vrage 
viga”. Vi hämtar kartan och han pekar på en 

vik vid skjutbanan.
– Det är en fin vik för kon-

templation med en vacker 
utsikt, den kan jag varmt 
rekommendera.

   Nu går den svar-
ta labradoren Moster 

Beda ett varv för att 
göra husse uppmärksam på att 

det är dags för dagens eftermiddags-
promenad. Vi avslutar med att se på 

några tavlor hans  mamma målat och säger 
hej i hallen.  
   Väl hemma tar jag fram Göran Torins bok 
om träd med namnet ”Mystiska Träd”.
Jag bläddrar och läser om Påsköträdet från 
Påskön om Halta Lottas Träd och Fotös vil-
da idegran. Om nappträdet och Romantiska 
träd vid spännande slott.

   Jag läser från förordet: …träd en 
passion. Under tallen ville jag veta mer om 
dessa organismer, som oftast lever längre än 
vad vi människor gör. Mina tankar blev ett 
projekt….
   Skriver en man i sina bästa år med stort 
vitt skägg som numera bara är bromotstån-
dare och pensionär och hundägare och för-
fattare och fotograf och turistguide och 
och...

Conny Nylén

Är du för eller mot bro till Björkö ?

Britt-Marie Törnqvist

Jag är en konservativ person som tycker 
att allt ska vara som det alltid varit. 
Kan inte vi, som enda kommun i 
Sverige, få vara en kommun utan fast 
landförbindelse. Jag är alltså mot en bro.
   Jag tror inte att våra vägar här är 
anpassade efter mer biltrafik som det blir 
om vi får en bro. Vi har inte p-platser för 
alla bilarna.

Sven-Inge Gillholm, chaufför

Nej jag vill inte ha någon bro hit. Jag är 
mot bro till Björkö.
   Jag tror det blir fler stölder här om vi får 
en bro. Färjegubbarna har koll på bilarna.
Tycker färjan fungerar bra. Det är aldrig 
några köer att tala om. Dom går i ett tycker 
jag.
   Det är bättre de lägger pengarna  på en ny 
bro eller tunnel över älven i stan i stället.

Arne Lernhag, kommunalråd (m)

Jag är för bro för att även i framtiden göra 
det möjligt att pendla för de 3500 som 
har sina arbeten utanför Öckerö kommun.     
    Om det blir bro så blir kollektivtrafiken
mer attraktiv genom att bussen kan gå 
direkt in till Göteborg härifrån. 
   Vi kommer att knytas närmare, den för 
oss så viktiga Göteborgsregionen.
  Tror kanske inte att det skulle betyda så 
mycket för den kommunala verksamheten 
mer än att vi skulle kunna erbjuda fler 

bostäder på Björkö för alla kommunens 
invånare.
   Det är klart att det finns nackdelar med 
bro men fördelarna överväger. 
   Vill man sätta sig in frågan går det bra 
att läsa en konsekvensutredning som är 
gjord av Chalmers på uppdrag av kommun-
fullmäktige. Den finns att hämta på 
biblioteken och på kommunhuset. Den 
kan även hämtas hem från vår hemsida 
www.ockero.se
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JUNI
                                                
5 Söndag 10.00
Gudstjänst Cissi Glittvik

12 Söndag 10.00
Gudstjänst Ulla Olofsson   
Sång Evelyn Svenninghed    
Nattvard

19 Söndag 10.00
Gudstjänst  Svante Myrén
Sång Irén Myrén

26 Söndag 10.00
Gudstjänst Lena Sollerman
Musik Paul Peeters 

JULI

3 Söndag 10.00 
Gudstjänst Lars Henriksson 
Sång Rebecka och Christer 
Zandén Nattvard  

10 Söndag 10.00
Gudstjänst Bertil Carmesund
Musik Ulrike Heider     

17 Söndag 10.00
Gudstjänst Roland Stahre
Musik Joakim, Johanna och 
Simon Rosengren

24 Söndag 10.00
Gudstjänst Jan Mattsson
”I Ferlin och Taubes anda”

31 Söndag 10.00
Gudstjänst Camilla Malm
Musik Tommy Tillander

AUGUSTI

7 Söndag 10.00
Scoutgudstjänst vid Vita Sten 

14 Söndag 10.00
Gudstjänst Cissi  Glittvik 
Sång Elisabeth Johansson
och Christin Hemdal

21 Söndag 10.00
Gudstjänst Cissi Glittvik 
Musik Tommy Tillander
Nattvard

28 Söndag 10.00
Gudstjänst Cissi Glittvik
Sånggrupp

KALENDARIUM

10 September 
Församlingsdag 
Vallersvik i Frillesås.
Boka gärna in den
dagen redan nu.

12-13 November
Jubileumshelg 
Kyrkobyggnaden fyller 100  
och Skutan 10 år.
Vi vill göra ett bildspel med 
bilder och tankar tillbaka i 
tiden.
Har du fotografier eller 
kan delge oss minnen 
så hör av dig till Mona 
Alexandersson telefon 
961360
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