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Nationaldag i Landvetter med allt åt alla 

Nationaldagsfirandet i Landvetter har Svenska kyrkan 

tagit hand om med stor klokhet och 

uppfinningsrikedom. Den, som vill ha tips om hur man 

skall göra, bör ta del av denna min bloggartikel, som 

skall förmedla det viktigaste i firandet. 

Nationaldagsgudstjänst 

Vår nationalsång ”Du gamla du fria” innehåller en 

hyllning till Sveriges natur: ”din sol, din himmel, dina 

ängder gröna”. Naturupplevelsen är viktig för oss alla. 

Att stå och sjunga sådana rader på ett asfalterat torg 

passar inte alls. I Landvetter har man en plats av bästa 

slag, nämligen ”ängarna vid Gröen” (eller 

Landvettersjön). Mellan Landvetters kyrka och 

kyrkogård å ena sidan och sjön Gröen å den andra finns 

strandängar med vacker utsikt över sjön. Bättre plats för 

nationaldagsfirande kan inte tänkas. Givetvis kan det 

ligga nära till hands att utvidga kyrkogården åt detta 

håll, men kyrkoherde Peter Bratthammar ser värdet i att 

spara denna mark åt friluftsgudstjänster och nationaldagsfirande. På nationaldagen den 6 juni 

2017 hade man båda dessa verksamheter. Klockan tolv inleddes firandet med klockklang från 

kyrkklockorna. Ned till den uppbyggda scenen skred en procession med två fanbärare främst. 

Därefter följde Linda Skogholm, som spelade 

nyckelharpa, och en korsbärare. Så kom de 

två diakonerna Gunilla Gjöthlén och Marcus 

Bengtsson. Sist kom kyrkoherde Peter 

Bratthammar. (Enligt gammal sed skall en 

herde gå efter sin hjord för att ha full uppsikt 

över den.) 

Kärlekens evangelium förändrade 

världen 

Processionen skred fram till den uppbyggda 

scenen. Sedan följde en regelrätt 

friluftsgudstjänst med böner, psalmer, 

textläsning, betraktelse eller predikan och välsignelsen. Denna Nationaldagsgudstjänst var 

starkt genomsyrad av dagens ämne. Finns det någon rättvisa i vår värld? frågade kyrkoherden 

och gav svaret: Antagligen inte. Han ställde vår pastorala idyll mot terrordåd och förföljelser 

av kristna i andra länder. I denna värld är det en stor förmån att få leva i frihet. Vi måste 

framhålla det sunda och det goda. Friheten är inte självklar. Demokratin vilar på 

kristendomens fundament. Kyrkoherden pekade på att vi har en möjlighet till förändring. 

Processionen inleddes med två svenska 

fanor, som senare fick smycka scenen. 

Foto: Lars Gahrn. 

 

Processionen avslutades av församlingens kyrkoherde. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6850


Efter Jesu himmelsfärd stod hans tolv apostlar inför en till synes omöjlig uppgift. Genom den 

helige Andes kraft kunde de dock gå ut och förändra världen med kärlekens evangelium. De 

led martyrdöden, men andra trädde fram i deras ställe. Kunde tolv män förändra världen kan 

väl också vi göra en viktig insats. 

Hoppborgar och sjörövarskepp 

Firandet vände sig till alla. Därför fanns 

något för alla, inte minst för barnen: 

ponnyridning, två hoppborgar, tre stora 

studsbollar och ett sjörövarskepp, som gled 

runt kring kyrkan med hotfulla kanonportar. 

Franciskanerna i Jonsereds kloster har ett 

sådant skepp, som de kör runt med vid större 

folkfester. Köerna av föräldrar och barn, 

som ville åka tillsammans med de mycket 

snälla sjörövarna var hela tiden lång. Om 

barnen var mer förväntansfulla än 

föräldrarna, kom jag inte underfund med. Klart är bara att stor förväntan fanns på båda sidor. 

Icke heller vet jag, hur denna till sjörövarskepp ombyggda bil kunde ta sig från Jonsered till 

Landvetter. Jag har svårt att tänka mig, att den skulle kunna susa fram på motorvägen. Här 

fanns vidare marknadsstånd med lotter, mat och dryck, bra klädesplagg, ballonger och annat. 

Lions gjorde en viktig insats även denna dag. 

En kärlekens dag 

Från scenen bjöds på sång och musik. 

Klockan tre var det dags för gymnasierektorn 

från Hulebäcksgymnasiet, Egil Gry, att hålla 

högtidstalet. Han hade mycket klokt att säga. 

Mellan hans tal och kyrkoherde 

Bratthammars betraktelse fanns en viktig och 

grundläggande överensstämmelse. Båda 

betonade kärleken som det grundläggande för 

en bättre framtid. Egil Gry avslutade sitt tal 

med uppmaningen: Låt oss göra 

nationaldagen till en kärlekens dag! Vi bör 

visa kärlek till vårt land, till våra demokratiska rättigheter, till varandra och inte minst till våra 

nya invånare och medborgare samt till vår ljusnande framtid. 

Strandpromenad 

Dagen var varm med många solglimtar. Allt eftersom tiden gick fylldes strandängarna med 

folk. Tack vare strövstigar och en bro över Mölndalsån hade man möjlighet att vandra utefter 

Gröens strand, där även ett par badställen fanns. Man fick förnimmelsen av att vara med om 

en medeltida helg, som innebar en blandning av det mesta: gudstjänst, underhållning, 

marknad, folkmöte, utspisning. Här fanns allt för alla. 

Lars Gahrn 

Kors på fanorna och kors på scenen under 

nationaldagsgudstjänsten. 

 

Ett sjörövarskepp, bemannat med munkar. 

 


