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Sjömansprästen har ordet
Spadtag i verkligheten.

D

et är kanske något ologiskt att tala
om ”spadtag” i en tidning, som
vänder sig till sjöfolk och människor
som bor nära vatten och öppna
horisonter. Dock, kanske man ändå kan
tänka sig att den närvarande historien
bär på insikter, som innefattar både en
spade och en åra, ankare och slipade lie.
Själv förenar jag åkerbruk och vågsvall
av bästa sort dvs. jag har ständigt
befunnit mig mellan och i landskap som
bestått av åkrar, skogar och stränder
med djupgående hamnar och flytande
skrov - stora och små.
Mina nuvarande ledighetsdagar kan
innefatta pågående fläktar från den
blå vågen på ett Donsö, som blir
tydliga markeringar av var jag befinner
mig; eller på ett Mallorca, där havet
omfamnar både kryssningsfartyg och
badande kropp.
Detta är lika närvarande som doften
från skogens djupa, mörka tallar och
granar i ett arbetande Lönneberga, där
hölassen skrider fram i ålderdomliga
höskrindor, forslande den torkade
födan fram till halvljumma rännen,

där ”komaten” lagras i mjuka högar av
livgivande vintermat.
Ja, var och en av oss har en historia,
liksom ett närvarande minne, där tankar
och hågkomster bildar en personlig
symbios av liv och verklighet.
En annan verklighet uppenbarar sig
då Bengt (påhittat namn) kommer in
genom Sjömansgårdens dörr. Hans
blick är lite trött och avspeglar en
viss oro. Kanske bär han på en djup
obehaglig upplevelse, som om han
inte ville prata - eller är det bara en
missuppfattning i vårt möte?
Ja, säger han, jag har inga pengar
längre. De räcker inte. Kanske Du kan
långa mig några hundra. Och så är
det. Pengarna räcker inte, pensionen
är allt för snålt tilltagen. Hyran har
slukat det mesta och sedan skall man
ju äta också.
Visst är det så för många, som varit
med om livets olika svängningar
och plågoandar. Nu kan man inte
heller leva utan att ha ett betalkort,
eller ett s.k. swish-konto, som kräver
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avancerade telefoninsatser - helst på
och av senaste modell.
Inte undra på att Bengt är frustrerad.
Uppjagad och skärrad över det
plågsamma nuet. Han sitter här på
Sjömansgården och lider i en stol, tyst,
försynt och inåtvänt.
Ja, det samhälle som vi lever i och
som är byggt av händer från det s.k.
folkhemmet har mycket att önska.
Kanske är det så att det berömda
”folkhemmet” har monterats ner och
nu skvalpar omkring i det allmänna
statusjäktet, som präglar vår tid och
lycka.
Ändå är atmosfären innanför våra
dörrar på Sjömansgården tilltalande
och ömsesidig. De gamla vanliga
gästerna pratar som aldrig förr, de nya
kommer med undrande blickar och
säger: ”Kan det vara så här trevligt?”
Ja, det kan det. I Kulingen finns
dagens meny väl uppskriven bakom
disken. Maria har arbetat igenom
dagens portioner och kassaapparaten
tar tacksamt emot kundernas
betalningar. Sallad, huvudrätt, kaffe.
Anneli serverar och småpratar med
våra hungriga kunder.
Kanske kommer den dag då vi kan
vara upp i 100 portioner? Jag hoppas
det! Allt är tänkbart i denna Sjögård,
som sjuder av liv och gemenskap. Ja,
alltifrån trägna finska bastubadare till
engagerat diskuterande Göteborgskvinnor, som lever sitt liv på den övre
våningen. Och snart kommer vårt kära
båtfolk och intar vår nyrenoverade
lägenhet.
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Visst finns der resurser. Men det är
samtidigt viktigt att se varifrån den
arbetande energin kommer. Den
kommer från människor som är
engagerade och målinriktade. De
finns här - synliga såväl som osynliga:
Rolf, Ulf, Marina, Viola, Astrid,
Sven-Olof, Bodil och Astrid.
I Halmstad - den frivilligt arbetade
gruppen kring Anna-Greta, som
planerar alla aktiviteter under vardag
och helg.
Ja, vi skulle kunna säga att vi gräver
där vi står. Vi sätter ner våra personliga
förmågor bland de människor som vi
möter i en dörröppning, likväl som vid
matbordet.
Därför kan vi forma en bön om
framtidstro, hopp och kärlek. Därför
omfamnar vi alla som kommer i vår
väg. Vi lägger våra tankar och trygga
händer i den verksamhet som lever
under vardag såväl som heldag.
Detta i en Sjömanskyrka, som stolt
och majestätiskt glider fram över
livets vatten och bär var och en av
oss in i den hamn som är förankrad i
Himmelens rike.
Låt därför våra inre facklor brinna
med kärlekens olja!
God Advent och God Jul och
Ett Gott Nytt År!
Hans-Evert Renérius
/sjömanspräst/

I Poesins rum
ADVENT

Se, din Herre kommer
som ett tyst, värmande ljus
in i hjärtats nya rum.
Du står väntande
med trons hemlighet
i dina händer.
Det är till dig Han kommer
till ditt kyrkorum
där lovsången stiger
likt glädjens ackord
i din kropp.
Din Frälsare är nära!
Saktmodigt ridande
genom jordiskt mörker
kommer Han till din kyrka:
altarljusens envisa låga
brinner med jublande värme

Och orden klingar
i biblisk malm:
Hosianna Davids son!
Välsignad var han
som kommer, i Herrens namn.
Hosianna i höjden!
Gläd dig!
Låt Herren få bära ditt hjärta
genom stenens oro.
Låt Herren bära din kropp
över åkerjordens glädje.
Låt Herrens ljus,
bäras under himmelsk trygghet.
Se! Din Herre kommer!
Hans-Evert Renérius

ATT LEVA I SAKNADENS HÄNDER
Döden hade redan gått genom rummet.
Nyckeln inlämnad, för alltid.
Därför kunde vi bara se och trösta.
Lyssna till tankar som kom och gick.
Tala om livets ordning.
Om hösten som kommer
och vintern, som kan vara kall och hård.

Havet är fyllt av smärta.
En strand i tårar.
Svarta stenar samlas, som tung sorg.
Den nyblivna änkan driver omkring därute.
Inom henne slår vågor, ofattbart höga.

Om vindarnas motstånd över öppet hav.

Jag ger henne mina händer.
Hon vill vara stilla i stormen.

Och om solen
som snabbt går ner över livet.

Här ute är orden få.
Tystnaden, en inre, frusen våg av tid:

Horisontens sköra tråd.
som binder oss vid nattens vila.

ordlösheten driver in över våra läppar.
Hans-Evert Renérius
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Ordföranden har ordet

Om en livbåt, en VVS-expert och vedermödor i kustbandet

Foto: Magnus Sjöberger
”Sjökapten Lars Sjöberger i Livbåten”.

J

ag ägde en gång en gammal livbåt tillsammans med mina två bröder, sjökaptenerna.
Båten var robust, byggd i lättmetall på Marstrandsverken någon gång i slutet av 40-talet.
Skrovet var nitat och motorn var en MD1,
utan någon bokstavs- eller sifferkombination,
så det var ursprungsversionen av Volvo Pentas marinmotor.
Motorn fick vevas igång, ibland med hjälp av
en del kraftuttryck. En gång försvann veven
ut i havet av ren ilska.

För några år sedan överlät vi livbåten till
sjökapten Johan Dicksved (ledande befattningshavare på Stockholm Chartering och
för övrigt en av mina gamla duktiga studenter). Johan vårdar båten ömt och den går nu
i sötvatten i Mälaren. Det är nog betydligt
mer skonsamt för såväl skrov som motor än
det salta och korrosionsalstrande vattnet på
Västkusten.

Vi köpte livbåten på Onsalalandet 1985 och
avyttrade den drygt 20 år senare. Ja det var
verkligen en nyttig klenod. En gång sa en
gammal sjöman i Skärhamn, att ”den rorkulten har jag sett förut…”. Jag tror han var
pensionerad bogserbåtsskeppare. En annan
gång dukade vi upp med bord (med duk), fo6

togenlampa (med skärm), Campariparasoll,
popcorn och goda drycker och mottog applåder från båtar som låg förtöjda längs våra
berg. Vi hade alltid en stor flagga i häcken
på båten (fina båtar ska ha stora flaggor!).
Några gånger transporterade vi gjutsand i en
stor lastpallscontainer som vi placerat i båten.
Containern rymde en kubikmeter så med
den stuvningsfaktorsom gäller för sand så var
det nog en last på minst två ton. En annan
gång transporterade vi två järnvägsräls (för
bryggbygge). Rälsen var från TGOJ´s gamla
linje. Hursomhelst, räls är tunga! Väldigt
tunga. Så det var väl på vippen vad den gamla
båten klarade av. Tur var det väl också att det
var smult väder den dagen.

För ett tjugotal år sedan tog en ny bekantskap
över sjösättning och upptagning av båtar i
Kyrkesunds Marina. Försedd med en gammal fin Grålletraktor, en hiskeligt stor truck
och en stor portion erfarenhet, sunt förnuft
och fördragsamhet med ibland nervösa båtägare hanterade han verksamheten på ett utomordentligt sätt. Mannen heter Stefan med
det synnerligen passande efternamnet Sjöstrand. Stefan och hans fru Ulrika är nämligen bosatta ett stenkast från strandkanten i
Kyrkesund. Stefan hanterade såväl vår gamla
livbåt, de gånger den inte låg kvar i sjön över
vintern, som min Kungsjulle, fram tills jag
slutade att ha den på land i Kyrkesund (nu är
det den eminente Arne Karlsson i Hallsbäck
som ömt vårdar den båten på vintern).
Stefan och jag fick god kontakt under de år vi
tog upp och sjösatte våra båtar i marinan. Vad
han då inte berättade var att han i grunden
är VVS-expert, industrisvetsare och lärare på
gymnasiet i Stenungsund.

Detta fick jag erfara många år senare när jag
plötsligt mötte Stefan ute i Hisingsviken i
färd med att båtledes fara därifrån efter att
ha hjälpt en granne med dennes brunn. Vi

pratade jakt, men nästa gång vi sågs berättade jag för Stefan om min krånglande (vattenmantlade) vedspis, vedpannan som inte
riktigt ville sköta sig mm. ”Det ska jag fixa
åt dig”, sa Stefan och i våras kom han ut i sin
båt tillsammans med sin bror, också VVSexpert, och kollade mitt (komplicerade) system. Jag måste säga att jag sällan varit fylld
av så mycket tillförsikt som efter deras besök.
Nu skulle det bli sluteldat för kråkorna! Det
hör till saken att det går åt drygt 15 kubikmeter ved för att hålla värmen i mitt hus över
vintern.
Så, på sensommaren kom Stefan ut i sin båt
och gav sig i kast med mitt värmesystem.
Han kopplade om, svetsade en insats i vedspisens eldstad, skaffade delar på alla upptänkliga håll, bytte dragregulator mm och
förklarade (på ett mycket pedagogiskt sätt,
Stefan är ju även lärare bevars) för mig hur
systemet egentligen fungerar. Så glad jag var
när Stefan var färdig med allt detta!

Men bara någon dag efter jobbet med spisen,
pannan och värmesystemet blev det plötsligt
stopp i husets alla avlopp. Detta vill inte säga
lite när man bor så avlägset till som jag gör.
Och huset är stort med många avloppsbrunnar och andra anslutningar. Jag ringde i min
nöd förstås till Stefan. Och bums kom den
gode Stefan ut med sin båt,trots dåligt väder.
Med sig hade han en annan uppsättning kvalificerade verktyg och apparater, bland annat
en sk ”iller”. Efter ett tag hade han blåst ur

hela systemet och nu fungerar det perfekt.
Oj, oj så skönt.

Stefan är bördig från Kyrkesund och hans fru
Ulrika, som för övrigt är sjuksköterska, har
sina rötter på nordvästra Härön, någon kilometer från där jag bor. Så glad jag är över att
det finns så fina människor i närheten. Det
kanske handlar om försynen men det är klart
att när man bor så otillgängligt till som jag
gör så ligger det nära till hands att rikta sin
tacksamhet även åt det vertikala hållet. Så
det gör jag när jag tillsammans med den lilla
hunden står på min veranda om kvällen och
tittar upp mot stjärnorna.
Nu är jag trygg med att avloppen fungerar
och att huset ska vara varmt till de stundande
helgerna och den kommande vintern.Det
leder tankarna till den jul som nalkas när
denna artikel läses.
Jag önskar alla Hemmahamns läsare en riktigt god och fridfull jul och passar samtidigt
på att tacka vår duktiga personal, styrelsekollegor, alla Sjömanskyrkans besökare och
våra, på olika sätt, generösa vänner för det
år som snart gått. Jag ser fram emot ett riktigt gott nytt år, med nytt kök från ITF, fler
hyresgäster, fler kryssningsbesättningar och
fullsatt i konferensavdelningen.
Vi hörs till våren!

Med vänliga hälsningar från Sjömanskyrkans ordförande

Per A. Sjöberger

Har
du

sjöa
nkny
tning
?

Hem- och sjukbesök
Sjömanskyrkan i Göteborg

Känner du någon som behöver komma i kontakt med oss
eller skulle du själv vilja ha ett besök?
Vi finns också till för samtal här i Sjömanskyrkan.
Ring 031-85 59 04 eller besök oss Marina Bengtsson, assistent
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Lördagscafé den 6 oktober 2018 i Sjömanskyrkan Halmstad.

Michael säljer åror.

V

id höstens första lördagscafé fick vi hälsa Michael & Susanne Franzén välkomna. Rubriken på deras program var ”Följ med på en resa till utlandskyrkorna på Costa Blanca och Florida”.
Det var en mycket intressant resa. Från de första trevande kontakterna med
SKUT till den, så här långt, sista tjänsten. De berättade hur det var att komma
till nya miljöer, skapa kontakter och inte minst om de olika arbetsuppgifterna
som väntade dem. Att det inte är någon nöjesresa att arbeta i SKUT-tjänst
stod klart ganska snart. De fick möta många människor med problem av olika
slag, som de fick lösa på bästa sätt. Detta arbete blev lättare när det visade sig
att de fick mycket god hjälp av de svenskar, som av olika anledningar vistades
på dessa ställen. Det hände med andra ord många trevliga saker också. Ibland gjordes uppehåll i deras berättelse för sång med gitarrackompanjemang.
Besökarna deltog då med stort engagemang i allsången. Vid dessa caféer är
en kaffepaus nödvändig liksom det sedvanliga lotteriet. Michael sålde ”åror”
och hjälpte till med utdelande av vinster till
många lyckligt lottade. En mycket trevlig
och intressant eftermiddag var det i Sjömanskyrkan denna oktoberdag. Ett stort
tack till Michael, Susanne, besökarna och
arbetsgruppen.
Lördag den 8 december är det Adventscafé.
Då blir det ”Adventssånger” med Eva-Lena
och Sara Kjellman.
Bertil Nilsson
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Fr v, Michael och Susanne Franzén,
Anna Greta Christiansson

Dugnad

Lennart Ling

Doris Åberg

P

å styrelsemötet i höstas kom ett förslag upp att kalla till ”DUGNAD”.
Dugnad är ett norskt ord och står för frivilligt, oavlönat och ideellt arbete.
Vi var fyra som dök upp lördagen den 13 oktober.
Det var Doris Åberg, Lennart Ling, Johan Marzelius och undertecknad. Annelie som arbetar på kyrkan tog emot oss och anvisade oss vad som i första
hand skulle göras. Det var entrén, hissen, lånebokhyllan och läsrummet med
alla båtarna. Behovet av rengöring var stort.
Efter ca. tre timmar blev vi bjudna till lunch av Annelie. Ännu en tid återstod
av vårt arbete och när klockan närmade sig 15 kunde vi lämna kyrkan glada
över vad vi åstadkommit.
Birgitta Lundin

Personalen på sjömanskyrkan
önskar er alla
EN RIKTGT VÄLSIGNAD JUL
OCH
ETT GOTT NYTT ÅR
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Sjömanskyrkan var som vanligt en del av
Kulturnatta som i år ägde rum den 19 oktober.
Urban Börjesson, ordförande i föreningen
Gamla Majgrabbarna ställde ut fina bilder
från det gamla Majorna, bilder som väckte
många minnen till liv. Utställningen pågick
till 2 oktober och var mycket välbesökt.
Urban var själv på plats och kunde berätta
om bilderna. Lilian Karlsson var där med
sin väninna Ulla Börling. Lilian växte upp
i Majorna och kände väl igen miljöerna.
Hon bodde på Karl Johans torg och slutade
Karl Johansskolan 1956. Hennes pappa
spelade i IK Velox som höll till på Bangatan.
Ulla Börling och Lilian Karlsson

Urban Börjesson
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Fyrsällskapet var också på plats
och berättade om sin verksamhet.
På kvällen gav Högsbokören
under ledning av Magnus Wassenius en bejublad konsert en trappa
upp i Skeppet, Sjömanskyrkans
stora sal.
Café Culing höll öppet och serverade kaffe och goda bakverk och
smörgåsar.

Ännu ett Donsörederi flaggar in
Nu flaggar Sirius shipping in samtliga
11 fartyg. Villkoren för svensk sjöfart
har förbättrats och myndigheterna har
varit tillmötergående under inflaggningsprocessen liksom Seko sjöfolk och
Sjöbefälsföreningen.
Sirius shipping är ett ungt rederi grundat av familjen Backman.
Rederiet ligger väl framme när det gäller miljöanpassa sin flotta.
Vi hoppas att trenden att flagga svenskt
sprider sig.

Rättelse: I förra numret av Hemmahamn presenterades Furetanks nyaste faryg
som heter Fure Vinga och inget annat.
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Från hamnarna

16/10 Ort
rederiets b
dom passa
Helsingbo
Ina ( över
och sist m
Sebastian

Fox Luna

En blåsig lördag 23 september. Besättningen på
Fox Luna ville springa 60 meter i medvind. Det
finns ju ingen regel som säger att det är förbjudet, 9/11 bilde
så då fick det bli så.
några “gub
Väldigt bra tider blev det!
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Donia. H
Fotot är på
sjömän. D
stött kula i
gjort det-Det blev l
13/10 Två “atkajen i Ha
leter” är ute på
besättning
“grönbete”från
Dom klät
fartyget Scandica. till en 20:e
Efter dagens slit
Det är just
och släng så tog vi ningar som

oss till en “GAISgrön” äng. Solen
sken och resultaten
blev bra.
Som uppvärmning
så provade på en ny
gren (Kommer nog
med i nästa OS /
VM) Ståendedubbellagshopp blir nog
namnet????
Dom som lever på
“hoppet” är Edvard
och Linus.
Lasse

tviken´s besättning vill bli
bästa fartyg i “flottan”. Så
ade på när hamnarbetarna i
org hade ett “ break”
rstyrmanska), Ulf (Båtsman)
men inte mist är det eleven
n.

en t h, Här har vi
bbar” från fartyget
Hemmahamn är Donsö.
å tre glada filipinska
Dom hade ALDRIG
i sitt liv. Nu har dom
---Med glädje.
lite sjöpokalsidrott på
almstad. Nästan hela
gen deltog med glädje.
ttrade från (ingenstans)
e plats i sjöpokalen.
t nu är det 55 besättm deltagit.

Oden kom nyligen tillbaka till Sverige efter en tripp
till Nordpolen.
Att besöka Nordpolen innebär inte att låta bli att prestera lite sjömansidrott!

23/10, Det var“hällregn” .
Men vad gör inte besättningen på Envik , för att
klättra i sjöpokalen.
På bilden hoppar “eleven”
Filip stående höjd . Tittat
på gör Darlen och Skipper
Johan. Dom gjorde bra ifrån
sej. Så nu ligger dom 2:a .
Text och bild, Lasse Hult
Förutom bilden Från Nordpolen.

13

Matglädje

Antalet dagliga portioner har fördubblats sedan Maria Clemente Bravo
började som kock här på Sjömanskyrkan.
- Att göra riktig mat från grunden är
min glädje, säger hon. Inga halvfabrikat. Jag har stor respekt för människor. För mig spelar det ingen roll om
hon är rik eller fattig. Jag har jobbat
med många utsatta och jag ser bara
människor, och vill att de ska känna
sig uppskattade.
Maria har lång erfarenhet som kock.
Hon kom med sina föräldrar från
Chile när hon var 19 år. Pappan
var politiker och borgmästare i flera
perioder, och senare, när Allende kom
till makten blev han vd för kolgruvorna. När han kom till Sverige fick
han jobb som takläggare. och senare
jobbade han på bageri. Marias mamma
var lärare men hon gick aldrig tillbaka
till läraryrket sedan hon gift sig och
fått barn. När familjen kom till Sverige
började hon tidigt arbeta i köket på
Stadsmissionen och där blev hon kvar i
28 år. Hon gick aldrig i köksskola utan
lärde sig allteftersom, och hon blev en
mästare på svensk husmanskost.
- Jag har utbildat mig till storkökskock,
säger Maria men jag tänker ofta; Hur
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skulle mamma gjort?
Maria tyckte inte att Sverige var så
annorlunda jämfört med Chile. Hon
kom från södra Chile och där var vintrarna ungefär som på Karl Johansgatan
i Göteborg; blåsiga och regniga, fast
det var ingen snö.
- Däremot bodde vi väldigt nära mina
morföräldrar och andra släktingar i
Chile. säger hon. Att lämna släktingar
och alla kompisar var det värsta jag
varit med om.
I Sverige upplevde hon också rasism.
Det var främst äldre människor som
kallade henne allt möjligt och tyckte
hon skulle åka hem. Men hon lärde sig
att hantera det.

Maria arbetade till att börja med på
dagis och trivdes bra med det, men när
hon fick barn ville hon förlänga mammaledigheten och började jobba med
sin mamma i köket på Stadsmissionen.
Där var hon i 27 år på olika avdelningar. Hon jobbade ett tag på Gatljuset
på Hisingen sedan i Johanneskyrkan.
Så startade hon upp serveringen på
Drottninggatan. Sista tiden var hon
tillbaka där hon började, i centralbyggnaden vid Stigberget.
Och nu är hon här på Sjömanskyrkan.
- Jag stortrivs, ler hon glatt, jag gillar
mitt jobb. Jag gillar att laga riktig mat
som gör folk tacksamma och glada.
Vissa ansikten känner jag igen, och
dom lyser upp när dom får syn på mig
här.
- Jag kan också lägga upp arbetet precis som jag vill, göra menúer, planera
och göra inköp, fortsätter hon.
Maria väcker respekt. Får hon dåliga
grönsaker fotograferar hon dem och
visar bilderna för leverantören.
Sjömanskyrkans kök behöver renoveras
och när det är klart har Maria stora
planer. Bland annat hoppas hon kunna
baka eget bröd och få ner inköpen.
Liksom sin mamma lagar hon fan-

F0to: Viola Pettersson Vergouwe

Maria är en erfaren kock som lägger ner
mycket kärlek i sin matlagning

tastisk svensk husmanskost. men hon
anförtrodde mig att hon, då och då,
serverar chilensk mat och det verkar
vara populärt.
Efter 26 år reste hon tillbaka till Chile.
Yngste sonen följde med.
Men där insåg både hon och pojken att
de nog var ganska svenska.

Kerstin Franzèn

Namn: Maria Clemente Bravo
Född: i Chile 1958
Kom till Sverige 1977
Barn: två söner, 40 och 28 år
Yrke: kock
Inbjudande fräch salladsbuffé
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Bokrecension
MANNEN AV
FOLKET

D

et kan kanske vara en bra idé att
börja i det mörka och okända. Att
sätta ner sina fötter i det mörkaste av
Småland dvs. under ett 1800-tal där
hästar och kor blir centrala producenter
i detta landskap av energi och inre vilja.
Så också det försvunna - det som ingen lägger märket till, eller det barn,
som vid denna tid bara kunde vara
begynnande arbetskraft och inget annat. Barnet. som försvinner. mitt i och
under det dagliga arbetet.
Barnet, som i sin ensamhet söker sig
fyra mil söder ut på egen hand - av
ren fri vilja och nyfikenhet. Händelsen förblir ett välkänt mönster, som
evangelisten Lukas använder, då han
beskriver den 12-årige Jesu försvinnande i Jerusalem. Han påträffa dock
i templet tillsammans med de skriftlärde och fariséerna.
Så börjar även Jens Liljestrand sin bok
om Vilhelm Moberg - med den dunkla
beteckningen: Mannen i skogen. För
det är just här som det hela börjar - i
skogen, vid åkern, vid bäckarna och i
den utbredda fattigdomen.
Den 6-årige Ivan kommer ändå hem
till sina föräldrar även om det tar lite
tid och under viss ångest. Och det är
här i Algustboda socken i Moshult
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och på det utmätta gården Mohultamåla, som Vilhelm Moberg ser dagens
ljus.
I Lejonets tecken den 20 augusti kommer gossebarnet till världen i den enkla och oisolerade stockhuset, där den
religiösa modern skänker liv åt Karl
Artur Vilhelm år 1898. Det medför en
uppväxt med brist på näringsrik mat
och samtidigt en strid och kamp för
att upprätthålla - livhanken. Bibeln är
enda källan till läsning, samtidigt som
de flesta av mankön har en förkärlek
till alkohol och starka drycker.
Den unge Vilhelm kommer därför att
med friskt mod gå in i den närvarande
nykterhetslogen och därmed har han
för sitt eget liv något erövrat en viss
respekt för ”flaskan” och supandet.
Liljestrand noterar Vilhelms första
egentlig kärlek till det andra könet.
En tragisk relation där flickan dör i
ung ålder och Vilhelm kommer att få
vara en av dem som bär hennes kista
till graven. Mer tydlig kan döden inte
framträda i detta mörka Småland, där
det av modern krävs stor övertalning
för att Vilhelm skall stanna hemma i
Sverige.
Så blev det folkhögskolan i Grimslöv
för den studiebegåvande Vilhelm. En
folkhögskola som förde upp landsbygdens ungdomar till ett litterärt och
kunskapsmättat vetande. Vilhelm som
ofta kallades ”Ville” sökte sig ut i världen - först och främst i sitt skrivande
- då han tidigt publicerade sina historier i Såningsmannen. De uppmärksammades och den målmedvetna unge
mannen kunde väl saluföra sig i den

fria konkurrensen.
Som volontär i Wadstena Läns Tidning kom Vilhelm att få skriva om allt
som tillhör en liten tidnings repertoar.
Chefred. Pålle Segerborg blev vän och
förtrogen - ett stöd som varade livet ut.

gen bär han på en mano-depressiv personlighet eller som vi idag skulle säga
- bipolär. Han pendlar mellan aktivitet och depression och behöver till synes kontinuerliga vistelser på vilohem,
pensionat och olika kurorter.

Vid 21 års ålder dvs. 1919 publicerade sig Vilhelm rikt i den andra fasta
tidningen - Nya Växjöbladet. ”Ville i
Momåla” kom att bli känd för en vidare läsekrets. En tid även på Arvika
Nyheter finns med i historiken. Då är
en ”vapenrock i linnebyxor” redan i
hamn och 1500 kr kan inbringas till
Vilhelms stora glädje.

1928 finner han nya krafter under
några månader på Mössebergs kurort
utanför Falköping. Och det skall bli så
under resen av livet att den store starke
författaren bär på en inre svaghet och
psykisk belastning. Ändå skriver han
vidare och ger ut Långt från landsvägen och den centrala De knuta händerna. Han möter Eyvind Johnson och
finner sin jämlike.
Det kan sägas mycket om 30-talets
Vilhelm Moberg framförallt i den avslöjande romanen A.P. Rosell, bankdirektör.

Sorgen inom familjen fortsätter, när
även syster Astrid avlider endast 20
år. Ändå fortsätter livet. Linjestrand
berättar vidare i sin biografi om den
stora händelsen då Vilhelm finner sin
livskamrat Margareta Sofia Törnqvist.
De gifter sig den 22 september 1923.
Under åren 1926 till 1927 händer det
åtskilligt i den unge författaren Vilhelms liv. Teatergenombrottet med
Kassabrist på Blanchteatern i Stockholm blir en stark ekonomisk framgång, liksom romanen Raskens som
får ytterligt goda recensioner i pressen.
I mitten av tjugotalet är alltså Vilhelm etablerad och väl känd på Sveriges kultursidor. Han är också, såsom
Linjestrand skriver, mycket medveten
om kontakter, personliga möten och
lämpliga middagar, som kan vara till
nytta för kommande publiceringar.
Karl Otto Bonnier blir en nära vän och
nu tycks allt vara möjligt. Men som
alltid kan det finnas personliga hinder.
Vilhelm har motgångar, egna. Bevisli-

Nu har Vilhelm, som Linjestrand
påpekar, gått från landsbygdens fattigdom för att nu granska stadens
korrupta system av ämbetsmän och
direktörer. Väl i bagaget ligger August
Strindberg och pyr - och det skall bli
mer som påminner som ”nationalhelgonet”.
Som Sverige Författarförbundets vice
ordförande får han möjlighet att tala
vid 25-årsdagen av Strindbergs död 14 maj 1937. Det är en stor tillställning och Vilhelm har både varit i Travemunde, givit ut Sänkt sedebetyg och
haft en förälskelse med Eva Malm,
senare gift Eva von Zweigbergk. Re
sultatet kan synas i Mans kvinna .
Mot slutet av decenniet får han De nios
stora pris, vilket inkasserat 10.000 kr.
Sverige får en samlingsregering och
författaren får ro att skriva på Söde17

räng. 1940-talet blir för Vilhelm en
framgångsrik tid. Här ryms både Rid i
natt och Soldat med brutet gevär. Läsaren kan följa både Knut Toring och
Ragnar Svedje, vilka är delar av Vilhelms stridbara personlighet.
Torgny Segerstedt i Göteborgs- Handels och Sjöfartstidning blir en nära
bundsförvant. Här kan Vilhelm framföra den nödvändiga kritiken mot nazismens brutala förtryck - dock inte
utan besvär, hugg och slag.
Artiklarna i GHT under åren 19401943 bär på en ovärderlig presshistoria.
Författaren Moberg har fått det bra
- honoraren kommer in. Han köper
lägenhet på Östermalmsgatan nr 10.
Liljestrand nämner lite ironiskt att
Olof Palme växer upp på gatans nr. 36.
Vilhelm och Greta och fyra döttrar de närmar sig vuxenlivet. Nu saknas
en pojke. 1944 blev denna dröm verklighet, då Björn föds under svåra omständigheter i september 1944.
Och Vilhelms produktivitet går vidare. Här finns den omtalade Segerstedtstriden och senare den ifrågasatta
Baltutlämningen. I efterkrigstidens
farvatten har Erlander sålt arbetarrörelsens själ. Och Moberg är ständigt
uppe för en kritisk granskning och
genomlysning. Men mitt i allt drabbas
Vilhelm av utmattningsdepression och
behöver vila, samtidigt som han enl.
Liljestrand har en ny romans med en
dam från Varberg, som då heter Kristina Odelberg.
Dock - han har stor kontroll över förlag, tidningar och teatrar, vilket innebär att om han inte får sin vilja igenom
så skapar han ovänner för livet. Så blir
det bl.a. med den nya kulturchefen på
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DN Olof Lagercrantz.
Men i efterkrigstidens anda kommer
Nordamerika i centrum. Nu planeras ett
stort projekt som kommer att uppta Vilhelm under minst 12 år. Det är berättelsen
om utvandrarna, nybyggarna och breven
hem. Ett ambitiöst ”epos”, som kommer
att ta Vilhelms alla krafter i anspråk. Han
tar med delar av familjen då har reser ut
med fartyget Gripsholm den 4 juni 1948.
New York, Chicago, Minnesota är platser som väntar. Han kommer att studera
Anders Pettersson livshistoria - den som
ligger till grund för Karl-Oskar och Kristina. Pettersson är från Östra Ryd i Östergötland och emigrerade 1850.
Det blev alltså 30 dagar i Minnesota och
2 månader i Michigan. Därefter blir det
Carmel - 20 mil söder om San Francisco. Vilhelm skapar kontakter med Edgar
Swenson på den liberala Nordstjernan och
möter Gustaf Andersson (Lammestock),
från Halland - han kommer senare att
vara eposets översättare i Nordamerika.
Den amerikanska lanseringen blir inte
bra, men utgivningen av Utvandrarna
hemma går desto bättre. Vid utgivningen
1949 har det bara vid julhandeln sålts
40000 ex. Kaj Bonnier sänder ett jublande
telegram till Vilhelm, som just är på hemväg och befinner sig på ön Curacao i södra
Västindien.
Jens Liljestrand beskriver händelserna
sakligt och enkelt. Han följer som grund
både dagböcker, författarens egna anteckningar och övrig press, där Moberg förekommer. Biografin kommer därför att
innehålla både stort och smått dvs. den
litterära huvudfåran med böckerna men
även privata relationer till förlagsvärd,
kvinnor och andliga motståndare. Inte

minst i de olika s.k. affärerna om Kejne,
Hajby m.fl. skapar en följetång av trista
omständigheter.
Den kompromisslöse Moberg får bekänna
färg för den känslige Vilhelm. En konkret
omständighet är Vilhelms kroniska öronsjukdom - tinnitus.
Så kommer då Utvandrarna 1952 och följs
av Nybyggarna 1956. Böckerna skrivna i
den Californiska värmen, med sekreterare och dagliga morgonbad. Roberts öra
får sin förklaring och de många turerna i
Amerika är många och kanske heller inte
så intressanta.
Under det sena 50-talet är Moberg trött
på Amerika. Nu hägrar Europa och Medelhavet. Han blir utlandssvensk och bygger villa i Lago Maggiore i Schweiz. En
aktivitet som till sist kommer att kosta
honom ”skjortan”. Monte Verità i Ascona
- en plats som fogar honom samman med
Eyvind Johnson, som tidigare vistats här.
Nu väljs Eyvind in i den Svenska Akademien. Moberg blir galen och säger upp
relationen. Ändå kommer 60-talet med
Din stund på jorden med Albert Carlson
i centrum - en filosofisk meditation över
livet förgänglighet - inte särskilt originell
- men den säljs dvs. går hem.
Vilhelm sitter och skriver på Hotel Eden i

Rom under november 1963.
Förrädarland - ser dagens ljus.
Som utlandssvensk, ekonomisk överklass
och en livssituation som bara behagar de
besuttna har Vilhelm Moberg nått vägs
ände. Paradoxernas man ser slutet av sitt
liv. Serien om migration är över. Nu blir
det ren historia. 1970 och 1971 utkommer
två böcker som beskriver en svensk historia ur den arbetande bondens perspektiv.
Det är inte så originellt men följdriktigt
från en författare som började med att beskriva det mörkaste av Småland.
Oktober och november 1972 tillbringas
på Hooks Herrgård i norra Småland. Den
personliga inre krisen närmar sig. Den 8
augusti 1973 går han ut i det närliggande
vattnet, viken, för att aldrig återkomma.
På den efterlämnade lappen står det:
Klockan är tjugo över sju. Jag går att söka i
sjön sömnen utan slut.
Förlåt mig, jag orkade inte uthärda.
Hans-Evert Renérius,
Mallorca i oktober 2018.
Bok: Mannen i skogen. En biografi över
Vilhelm Moberg.
Jens Liljestrand 730 s.
Albert Bonniers Förlag.

Sjömanskyrkan Göteborg
Söndag 9 december 2018 17:00
Cecilia Högeryd
&
Dan Lind
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Välkomna
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Smycket Droppen
Present som sprider glädje
Sjömanskyrkan i Göteborg och Halmstad
säljer detta smycke.
I silver 14 mm, inkl. kedja 370 kr
I silver 32 mm inkl. kedja 400 kr
Droppe på nål
100 kr
borg
Göte

Önskas fartygsbesök?

Vi besöker alla inneliggande
fartyg i Göteborg
Välkommen
att ringa Marina
Tel: 031-85 59 04
We visit all swedish ships
Call Marina tel: 031-85 59 04
stad
Halm

Sjömanskyrkan

Hallandshamnar

Lasse Hult besöker inneliggande
fartyg i Halmstad, Falkenberg och
Varberg
levererar färska tidningar,
byter boklådor,
arrangerar kajsport med mera
Tel: (Sjömanskyrkan
Halmstad) 035-15 78 70
Mobil: 0765857025
Ett samarbete mellan
Sjömansservice och Sjömanskyrkan
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stad
Halm

Vintern i
Sjömanskyrkan

ÖPPET

Måndag - onsdag kl 9 - 16

Torsdag 9-15

Fredag kl 9 - 12
Lördag, söndag Stängt
Onsdag eftermiddagar träffas
vi kl 13.30 - 15.30 och stickar,
virkar eller bara umgås lite

Adventscafé
Lördagen 8 december kl 14,30

www.sjomanskyrkan.se

slän
Bohu

Svenska Sjömanskyrkan i Uddevalla
for seamen from different countries

Vi kan erbjuda:
- Cyklar
- Internetcafé
- Tidningar
från olika
länder
- Uddevalla
centrum med
butiker och
marknader

Sjömanskyrkan
Kontaktperson för Bohusläns hamnar:
Tomas Jansson tel: 0707 985 756
Sjömanskyrkan

Gåvor och Testamenten till Sjömanskyrkan

Plusgiro: 90 03 43-5
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borg
Göte

Gudstjänster
Vi firar gudstjänst
söndagar kl 13.00
Kyrkkaffe serveras
varje söndag
Varmt välkomna!

Julens Gudstjänster och öppettider
24/12, Julafton			

13.30 Julbön			

24/12 ,Julafton		

14.30 Julbuffé

25/12, Juldagen		

11.00 Juldagsgröt

25/12, Juldagen 		

12 .00 Juldagsgtj. och julbuffé

26/12 Annandag jul			

Stängt

Nyårsafton				

Stängt

Nyårsdagen				

Stängt

Trettondedagen 6/1
				

13.00 Gudstjänst
			

Biljetter
till julbuffén kan köpas på Sjömanskyrkans expedition den 7/12 – 19/12
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Måndagskaffe

Julklappar önskas

för sjöfolk
Varje måndag kl 14.15

Vi är tacksamma om du vill bidra
med julkappar till våra Sjömän.

under terminen i

Café Kuling
Start 14/1 efter Juluppehållet

Varmt välkomna!

Vigsel, dop
och
begravning
Kontakta
vår värdinna Viola
för bokning
031-85 59 03

Vill du hyra
konferengs- och
föreningslokal?

Kontakta
vår värdinna Viola
031-85 49 03

Vill du veta mer är du
välkommen att ringa Marina
031-85 59 04

Dagens lunch
serveras måndag - fredag.
11.30 -14.00
Pris: 75 kr
inkl sallad, vatten
och kaffe
Dagens soppa 40 kr
För meny se vår hemsida:
www.sjomanskyrkan.se
Cafeét är öppet till kl 15.30

Bada bastu
Nu när vintern har svept in
Göteborg i sin fuktiga rock kan
det vara skönt att krypa in i en
varm och skön bastu.
Bastun är öppen
för herrar
varje fredag kl 10 - 14
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POSTTIDNING
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan. (ej adressidan)

B

Söndag 16 december
kl. 15.00 samt kl. 17.30

”Julglädje med Högsbokören”

En härlig julkonsert med allsång, körsång,
julstämning, glädje och lite bus.
Högsbokören med
solisten Linus Gillholm (9 år),
trumpet och sång.
Annamaria Gillholm, piano
Dirigent, ledare och violin

Magnus Wassenius

Sjömanskyrkorna i Göteborgs stift
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Box 4039, 400 40 Göteborg
Telefon: 031-14 03 88,
Plusgiro 90 03 43-5

Sjömanskyrkan 2018

kollekt

