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Det började som
en motreaktion
Som ett lugnets och eftertankens seger över det snabba impulsiva.
En enkel brinnande träbåt i det mörka vattnet för att minnas och kanske för en
stund tänka tillbaka i stillhet på de anhöriga som lämnat oss.

Nu lockar ceremonin med minnesbåtarna i Tranemo flera
hundra åskådare och arrangörerna har samlat ihop stora
summor till Cancerfonden.
Allhelgonahelgen består som bekant av alla helgons
dag, som firas på den lördag som infaller mellan den 31
oktober och 6 november, och alla själars dag, som firas
på söndagen direkt efter alla helgons dag.
Vi tänder ljus vid högtiden för att minnas alla själar, och
för att symboliskt lysa upp vägen och leda våra
anhöriga och alla döda på sin färd.

mensioner eller en resa från någonting till något annat,
berättar han.
Som en reaktion mot kommersialisering och köp-hets
arrangerar Tranemo konstnärsgrupp och Gula Fabriken i
Tranemo varje allhelgonahelg en minnestund.
Människor eller företag får köpa och skicka ut en
minnesbåt i sjön och intäkterna går oavkortat till
cancerfonden.

Traditionen är tidigt medeltida katolskt kristen och behölls i Sverige även efter reformationen på 1500-talet
då Sverige blev protestantiskt och åtminstone formellt
slutade dyrka helgon.
Allhelgonadagen som alltid inföll den 1 november sågs i
medeltidslagarna som vinterns första dag och tidpunkten markerar sommarhalvårets slut och vinterns början.
Traditionen lever kvar starkt i Sverige och människor
vallfärdar till sina anhörigas gravar i särskilt stor utsträckning just den här helgen för att tända ett ljus eller
bara besöka graven.

– Båtar har ju väldigt starkt symboliskt uttryck...

Tommy Pettersons ateljé i utkanten av Tranemo är
ljus och fylld av färdiga och halvfärdiga skulpturer och
målningar. En del av dem är båtar.
– Båtar har ju väldigt starkt symboliskt uttryck och är ju
en slags metafor för en övergång eller brygga mellan di-

På senare år har allhelgonahelgen på sätt och vis invaderats av Halloween som på många sätt har kommit
att handla om saker som egentligen är raka motsatsen
till Allhelgonahelgens budskap.
Halloween kommer ursprungligen från helgdagen

Samhain som firades av kelterna på Irland och Skottland.
Namnet Halloween kan spåras tillbaka till 1500-talet
och är ett skotskt namn för ”all hallow’s eve”, vilket är
kvällen före All Hallows Day.
Halloween infaller varje år den 31 oktober och att fira
Halloween i Sverige är en relativt modern företeelse
jämfört med till exempel Storbritannien eller USA.
Det var dock inte förrän i början av 1990-talet som
högtiden började vinna uppmärksamhet i Sverige
och företag började använda sig av den i marknadsföringssyften. Sedan dess har Halloween ökat i popularitet, framförallt hos yngre och försäljningen av
Halloweenrelaterade saker har ökat kraftigt.
Oftast firas Halloween genom att man klär ut sig i
diverse utklädnader, till exempel spökkostymer, därefter
går man runt bland sina grannar och frågar ”bus eller
godis”.
Svenskarna omsätter ungefär en miljard kronor på
Halloweenfirandet varje år och kontrasterna mot lugnet
och tanken att minnas sina förfäder som allhelgonahelgen står för kan kännas stora.
– Ja, tanken från oss var väl från början att hitta ett
sätt att mötas över generationsgränserna och att kunna
få minnas och reflektera en stund tillsammans.
Allhelgonahelgen har alltid betytt mycket för mig och

cirka 25 000 kronor till forskningen mot cancer.
Totalt har man samlat in 120 000 kronor.
– Vi hade inga förväntningar i början och har ju inte
gjort någon stor sak av det men jag minns när vi skulle
släppa ut båtarna något av de första åren och det ringlade människor hela vägen upp vid kyrkan. Då förstod vi
att detta är någonting som många människor tar till sig.
Många kommer och tittar och går upp till kyrkan och tar
en kopp kaffe eller lyssnar på musik.
Och det är något som Lars-Olle Svensson, komminister i
Tranemo, kan skriva under på.
Svenska Kyrkan har samarbetat med minnesbåtsprojektet sedan 2013 och man tycker att det ger en
extra krydda åt allhelgonahelgen.
– Vi har öppen kyrka från klockan 14 på dagen och det
brukar komma mycket människor den dagen. Det är lite
som en reaktion mot Halloween där vi istället vill visa
att just den här helgen tänker vi på våra anhöriga som
lämnat oss. Vi tycker att det är ett fint samarbete med
båtarna och det blir samma upplägg i höst, berättar
Svensson.
Text och bild: Martin Strömberg

Alla helgons dag
och alla själars dag
Allhelgonahelgen består av två kyrkliga helgdagar:
alla helgons dag och alla själars dag. Historiskt har vi
skilt mellan att minnas helgonens liv och att minnas
våra närståendes liv, men rent teologiskt är det ingen
skillnad: Vi är alla heliga, tack vare att Jesus har räddat
oss.
Svenska Kyrkan har samarbetat med minnesbåtsprojektet sedan 2013 och man tycker att det ger en extra
krydda åt allhelgonahelgen. Bild: Staffan Arvegård

när man stjäl den helgen också och gör den till ett
kommersiellt jippo så kändes det bra att hitta på
någonting som ger ett lite annorlunda perspektiv.
Jag har alltid älskat hösten och mörkret och att kunna
få trappa ner tempot lite och minnas tillbaks, då får min
skalle lite lugn och ro. Jag tror att det är viktigt att man
får det perspektivet också, berättar Tommy Pettersson.
Han får fundera en stund för att komma ihåg hur många
år man har arrangerat ceremonin med minnesbåtarna.
Han bläddrar bland bilderna i datorn för att få ledtrådar.
– Vi hade ju ett år då vi körde på prov först men jag tror
att detta blir sjätte eller sjunde gången, säger
Pettersson till slut.
Och det blir större för varje år.
Förra året sålde man över 250 båtar och samlade in

Helgen präglas av att ljusen lyser på våra kyrkogårdar.
De lyser upp mörkret och påminner oss om Guds ljus,
som räddar oss från döden, som visar oss på
förlåtelsens väg och som ger oss ett himmelskt hopp.
Alla helgons dag är en helgdag och den firas alltid den
lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Alla själars dag firas dagen efter alla helgons
dag, på söndagen. Då minns och hedrar vi våra döda
närstående.

Läs mer om Allhelgona på:
https://www.svenskakyrkan.se/allhelgona

Gränsen mellan död och liv blir genomskinlig
Vi är ute vid gravarna denna helg och tänder ljus.
Kyrkogårdarna fylls med gravljus och förvandlas i
höstmörkret till ljushav. Våra liv på jorden ristas in på
en gravsten. Vi pysslar med gravarna och tittar
upp mot himmelen. Vad kommer det bli av
oss?
Denna helg är också helgonens helg.
Helgon var de som levde med en
tydlig riktning i livet. Man drömde
och brann för något så till den
milda grad att inget annat blev
viktigt.
Denna helg blir gränsen
mellan död och liv genomskinlig.
De ligger närmre varandra än vad
vi tror. Men gränsen mellan
drömmen och verklighet är också
genomskinlig. Drömmen och hoppet är
inte omöjligt eller orealistiskt. Var det detta
som helgonen såg?
Hoppet finns, här och nu, hur mörkt det än blir.
När det är mörkt behöver vi ljuspunkter och tillfällen
att vara nära varandra.

Gudstjänster är meningen att vara ett sådant tillfälle
och plats. Den 24 november på Domsöndagen träffas
vi i Sexdrega kyrka kl 11.00 till Pastoratsmässa, vi får
ett tillfälle att vara med varandra och vara nära
Gud tillsammans med flera av pastoratets anställda och församlingsbor.
Vi får lyssna på predikan av Josef
Nsumbu som varit församlingsföreståndaren i Immanuelskyrkan i Borås, men nu har
tjänst i Eskilstuna. Efteråt blir
det samkväm i församlingshemmet.
Redan nu får vi inleda denna
livgivande relation med Gud.
Ett sätt är att vända sig till Gud
i bön:
Gud, Du som genom Jesus gjort
en väg genom döden. Hämta upp mig
– redan nu – ur allt som har med död att
göra. Fyll mig med liv och låt mig få bidra till att andra
också får uppleva livet i sin fullhet.
Patric Cerny, kyrkoherde

INFORMATION FRÅN BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
Ny på tjänsten som utvecklingsledare för begravningsverksamheten
Jag heter Jörgen Åkesson och är sedan juni månad i år anställd i Kinds pastorat som
utvecklingsledare för begravningsverksamheten.
Jag bor med min fru Anita i Målsryd och utöver oss består familjen av två utflugna
söner. Under nästan 36 år har jag tjänstgjort på begravningsbyrå i Borås.
Min tid utanför de dagliga arbetsrutinerna delas bl.a. av engagemang i min hemförsamling Toarp, som körsångare, ibland sångsolist, ordförande i fastighets och
kyrkogårdsutskott, i Skara stift ledamot i Egendomsnämnden och för kyrkan på riks
ledamot i kyrkomötet. Förutom mina förtroendeuppgifter har jag min förankring
på jorden genom det som bygger på människors möten och en önskan om ett gott
förhållande till allt som gror och växer.

LÄS MER PÅ: svenskakyrkan.se/kind/begravningsverksamheten

Jörgen Åkesson, ny på tjänsten som
utvecklingsledare för begravningsverksamheten i Kinds pastorat.
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