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Tankar från Hans-Evert!

En sorts insikt och ekonomisk konsekvens

- om stift, stiftelser och församlingsansvar.
Med spårvagn mot Majorna.

O

m någon av oss råkar ta spårvagn
3, 9 eller 11 från Järntorget i Göteborg kommer den att så småningom
ta sig uppför Stigbergsliden och passera Stigbergstorget och förflytta sig
bort mot Carl Johans kyrkan.
Ibland kan det vara svårt att upptäcka
byggnaden. Vagnen glider snabbt förbi. Huset har på något sätt kilat in sig
i självaste hamninloppet. Ja, vilket hus
talar jag om?
Jo, det är ett ”Fritidshem för sjömän”,
som invigdes 1954. Efter ett antal år
blev det namnet Sjömansgården, för
att senare få överskriften Sjömanskyrkan. Adressen är Amerikagatan 2.
Andra namn, som mer skulle kunna
ligga i tiden skulle vara: Sjöfartens
hus, med adress Stigbergshill, Gothenburg, Sweden.
Här finns det lilla torget med ankaret,
nära; den lilla parkeringen, knappt
synlig. Men ändå är det här som all-

ting händer. Under de många åren,
alltsedan den anrika, klassiska byggnaden såg dagen ljus, så har här strömmat till gamla och unga sjömän från
rederiernas tonagetyngda fartyg.
Den goda tiden.
Till byggnaden har sjömännen kommit för att få avkoppling, uppleva en
hemmaliknande miljö, läsa tidningar
och kunna slå en signal till anhöriga.
Göteborgs stad upplät denna tomt och
en känd skeppsredarefamilj donerade
frikostigt pengar till bygget, sägs det.
Fortfarande strömmar det dagligen
igenom många människor i denna
byggnad, föreningar, restaurangbesökare, mötesdeltagare, konferensgäster;
tillsammans gudstjänster, konserter
och pensionärssamlingar dvs. det är en
byggnad som ännu denna dag pulserar
av tal och sång, föredrag och musik i
olika former.
Den hemlagade lunchen står på bordet
och låter sig väl smaka. Men, som alla
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vet, är det en åldrande byggnad, som
behöver all upprustning, förnyelse,
och naturligtvis energisk personal och
en omsorgsfull tillsyn.

därmed känna värde och mening i livet.

Den förlorade ekonomin.

Jag talar alltså för Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift. Vår första
paragraf i stadgarna lyder:

I dessa tider då allt måste vara effektivt och ekonomiskt underbyggt har
det varit intill gränsen påfrestande att
Göteborgs kyrkliga samfällighets bidrag till verksamheten gått i graven.
Samfälligheten upphörde 2017. Till
detta kommer att Göteborgs stift under hösten 2018 drog in sitt verksamhetsbidrag.
Det betyder att minst 1 miljon kronor
inte tillfallit den aktuella kassan. Hur
väl och intensivt vi i Sjömanskyrkan
än söker olika bidrag, så känns det när
bidragen uteblir.
Vi driver f.n. verksamheter på olika
platser, vilket innebär kostnader, personal, verksamhetsansvar. Som tur är
har vi flera frivilliga, som gör arbeten
ut över det vanliga. Vi har tack och lov
personal, som är trogna sin uppgift,
inte minst socialt - i hamn och i byggnad. Detta gör att vi känner för vår
sociala och medmänskliga uppgift: att
främst vara till för sjöfolk här och nu.
I detta skede 2019 måste vi få ekonomisk uppmärksamhet från Göteborgs
olika församlingar tillhörande Svenska kyrkan. De närliggande församlingarna i Göteborgs hamns närhet
måste bli ekonomiskt stödjande.
Det finns fortfarande sjömän, unga.
äldre, pensionerade, handicapade, som
behöver ett ”hem” att komma till och
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Kollektivt ansvar.

§1
”Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs
Stift har till uppgift att driva sjömanskyrkliga verksamhet i Göteborgs stift med
särskilt sikte på sjöfarande ungdoms vård,
fostran och utbildning, samt behövande
ålderstigna, sjuka eller handikappade
sjömäns omvårdnad.”
Denna paragraf försöker vi leva upp
till, liksom de övriga elva. Nu är det
viktigt att varje förtroendevald inom
Svenska kyrkan tar sitt ansvar för Sjömanskyrkans verksamheter i Göteborg, Halmstad och Uddevalla. Det
är heller inte utan anledning har en
inspektor enligt paragraf tre.
§3
Biskopen i Göteborgs stift är stiftelsens
inspektor.
Det är samtidigt viktigt att Göteborgs stift tänker om och ger årliga
verksamhetsbidrag, som är brukligt.
Framför allt eftersom det handlar om
hela Stiftets kyrka - från det sydligaste
av Halland till det nordligaste av Bohuslän och en god del av det bördiga
Västergötland.
Hans-Evert Renérius
Sjömanspräst

Leif Sjöstedt in memoriam

I sjömanskyrkans bibliotek vid Stigbergstorget finns en tavla med foton på
alla de präster som tjänstgjort som pastorer vid Johanneskyrkan. Längst upp
till höger finns ett foto av Leif. Han var den siste prästen med titeln ”pastor
vid Johanneskyrkan”, vilket även innefattade att vara sjömanspräst. Leif hade
gåvan inte bara att se människor utan även se bakom klädsel och uppträdande.
Han stod alltid till förfogande beredd att hjälpa och trösta. Hela resten av sitt
liv följde Leif sjömanskyrkans verksamhet och arbete. När det var försäljning
eller julmarknad hörde Leif alltid till de ”fasta kunderna” och tog tilllfället i
akt att möta gamla vänner och medarbetare. Under Leifs tid som sjömanspräst började utbyggnaden av Sjögården på Ellös, en krävande uppgift som jag
fick ta över när jag 1985 blev Leifs efterträdare. Föga anade han att ändå större
byggplaner väntade honom som direktor för Göteborgs Kyrkliga Stadsmission!
Efter åren på Stadmissionen återvände Leif till Partille, nu som kyrkoherde,
där han fortsatte arbetet i RIA/Hela människan bland dem som inte alltid
lyckats så väl i livet.
Vi är många som minns Leif med glädje och tacksamhet. Samarbetet var
alltid gott mellan Sjömanskyrkan och Stadsmissionen och deras präster.
Leif, må Du vila i frid!
Krister I:son Lundin
efterträdare som sjömanspräst
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I Poesins rum

Fiskare . . . . med omsorgsfullt tvinnade nät, frånvarande,
under en grynings ännu omogna tid.
Vindens segel, fladdrar över det uppdämda myllret av stenar.
Där . . . . i det blott antydningsbara finns en förlorad farkost,
med ett skrov lastat med fångst, önskad . . . . och om turlig vind,
om vågens varma medflyt.
Några ber i gryningsljuset . . . . en bön till den högste,
bland vågor och vindar.
De ber om dagens och nattens fångster,
om det trygga mörker, som bär genom stormens natt.
En dag, en stund, ett ögonblick,
då fiskarens händer trummar över skutans slitna akterträ
stärks hans inre ljus . . . . likt skenet från gudens lanterna.
Segel bländar storm.
Ett synligt huvud i den vind, som inte kan tala . . . . sjunga.
Rytande sjö och drivande not.
Utmärkta . . . . likt röda pupiller i skymningen;
vaggande trygghetsbojar över stim . . . . som flyter och driver
mot djupens rädslor,
Och olyckans dag; under ett arbete med blicken fäst,
som fågelns flykt under pannas veck.
Någon kommer plötsligt hem med brustet hjärta.
Någon driver bort mot blånande djup;
faller med vågens våta tyngd.
En droppe . . . . vars natt ingen kan dölja.
Endast sorgen återstår; en saknad ristad in
i det oskuldsfulla, gamla.
Som under den tid då havet gav och tog.
Och hävde sig betänkligt över horisonten, som en fuktig.
svart ofrånkomlig tröja.
Hoppet pendlade . . . . under dödens maskor.
Och ett svävande rop, vars styrka och vrede
inte kunde bevaras i en fiskarhustrus drömmar.
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Natten fanns här.
Dagen gled med svart duk över . . . . i en oönskad horisont,
och dolde tankar . . . . böjda huvuden i stilla bön.
Och stjärnhimlen, den alltför vida, bredde ut en lätt blå,
besvärande närhet, med vissa ljuspunkter,
som en utfästelse . . . . utlagda.
Som morgonstjärnans ensamma glans,
en Venus, Mars eller Jupiter . . . . glänsande över stilla vatten.
En önskan om trygghetsljusets tankar och lyckliga mål.
Därför höjer Fiskaren blicken mot Polstjärnans vita ljus
och bänder rorkultens sega motlut . . . mot kust
där hus står stilla som skuggor.
Och trogna kattögon slinker in vid en hörnstens hemliga vrå.
Bleka är kustens stenar.
Månen klättrar vidare över markens stängsel,
. . . . dränker gräset med osäkra skuggor.
Ljusskygga rådjur drivs ut från hagen.
Öronens rädsla berättar om en gräns . . . . mellan det trygga
gräsets strån och osynliga foderbås.
Skogen döljer sina liv.
Och nattens senkomna seglare söker sig ut över havet
med en barlasts tunga lod.
Ögats vinge lyfter, då fisktärnan sjunger över fuktiga stenar.
Storlommen pendlar med tunga vingar över ytan,
till närmaste vila; ligger lågt med infällda klor under spegelljuset.
Svanfågeln rör sig som skugga, ett drivet vingslag,
som redan viner över sanden.
Strandskatans ben fladdrar . . . . rodnande.
Hans-Evert Renérius
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En djungel av tampar

Hur är det att vara på Gunilla och vad gör vi egentligen? Det var något jag
funderade mycket över inför denna resa. Det kanske till och med blir en
djungel i era huvud efter att ha läst denna blogg.

D

agen började med vår vakt i styrbord som var mellan kl: 00-04.
Rätt jobbigt att komma upp till uppställningen men jag upplever det som
att det känns bättre när jag väl är på
vakten. Vi hade tampsafari och tampduell. Det gick inte så bra för mig om
man säger så, haha. Jag känner mig så
vilsen jämt. Jobbig men nyttig känsla.
Mardrömmen är
att fortfarande
inte fatta vad
jag ska göra mot
slutet av resan.
Det är ju då de
kommer förvänta
sig att man skall
kunna mycket
och den pressen
känns inte så bra men förhoppningsvis så har det löst sig när vi kommit
dit. Jag såg mareld som kom upp på
däck, nästan så att jag ville testa att
fånga en, kanske ska testa det under
nattens vakt. På tal om det så var jag
rondman under senaste vakten och
ska även vara det under nästa vakt.
Lite skrämmande när jag ska gå och
checka av maskinerna i maskinrummet. Föreställer mig alla mardrömsscenarion som skulle kunna hända.
”Tänk om jag skulle glömma stänga
igen de ventilerna, börjar maskinrummet brinna då?” Det är en hemsk
tanke.Fattar nästan ingenting men
jag gör mitt bästa. När vår vaktledare
Sofia ropar ”Då firar vi i fallet”, då
tänker jag ”Vilket fall?”. Känner mig
8

verkligen dum ibland. Det sägs ju att
det inte finns några dumma frågor,
bara dumma svar men om man bara
får dumma svar så blir ju det som en
sorts bekräftelse på att man är korkad.
Därför kan jag tycka det känns
jobbigt att fråga frågor som känns
dumma. Dock så tror jag det är lärorikt att känna sig
vilsen. Man kan
inte kunna allt
på en gång ännu,
i alla fall ;) För
att slippa uppleva
mig själv som
dum så följer jag
strömmen och
gör vad jag kan
och hjälper de som behöver hjälp.
Man förstår verkligen inte hur det är
att vara här på Gunilla om man inte
varit med om det eller är med om det
just nu. Jag hade ju mina tankar på
hur det skulle vara innan jag kom hit,
de stämmer dock inte riktigt har jag
märkt och det är både till det goda
och onda. Ett bra exempel på det är
sömnen. Efter varje nattvakt så ser
man fram emot att få sova och det är
de flesta tydliga med i slutet mot vakten. Den sömnen är bland den bästa
jag varit med om, det som skulle göra
den bättre hade varit om jag hade
fått sova i min egna säng och att jag
inte skulle vakna jämt i sjögång. Våra
kojer är väldigt sköna men min säng

är såklart bättre. Ett annat exempel
som är väldigt bra är när man blir
överraskad med ”gofika”. Det blev vi
idag på morgonen. När vi hade blivit
purrade och kom upp till lilla mäs�sen så blev jag överraskad av en extra
god frukost. Vi får välja mellan lunch,
frukost eller både och, när vi vaknar
och ska äta kl: 11:20. Jag valde bacon
och pannkakor som frukost. Det var
väldigt gott!
Det var stormöte idag. Det är då vi
tar upp viktiga saker, både de i befälet
och vi elever. Det är också då som
våra tre vakter har ”klassråd”, Midskepps, Babord och vi i Styrbord, för
att ta upp sånt som man skulle vilja
ska bli bättre. Våra hytter blir inspekterade så att det inte ligger något på
durken, att våra sängar är bäddade
och att man inte bara slängt upp alla

sina grejer under täcket, vilket har
hänt förr.
Grillchips ! Det är någonting jag
tänkt på i snart två dygn, så irriterande. Jag vill ju ha de NU!! Men jag får
vänta tills februari. Hoppas verkligen
jag slutar tänka på det snart. Börjar
bli riktigt jobbigt när man slipar block
eller står post.
Något som jag saknar ännu mer är
att få sjunga ut och att gå på mina
sånglektioner. Skulle jag sjunga ut här
så skulle det inte vara så många glada
miner fastän jag vet att det låter bra ;).
Det finns alltid folk som sover, vilket
förklarar saken. En låt jag tänker
mycket på och skulle vilja sjunga är
”How far I’ll go” från filmen ”Moana”. Den passar väldigt bra till det jag
är med om just nu.
Frida Palm SAS1821

Från botten till toppen

Under dagen har jag både fysiskt och psykiskt befunnit mig i en berg- och
dalbana som slungats mellan havets mörka djup till de ljusa molnens topp.

I

dag fick vi bege oss ut på klassens
första gemensamma utflykt till vulkanen Teide. Vi förberedde oss för en
lång, svettig vandring upp till toppen
av Spaniens högsta berg. Det visade
sig sedan att dagens utflykt var en
guidad busstur genom Teneriffa och
den enda motionen var att lyfta rumpan från sätet för att köpa en munk
varannan timma. Dagen var minsann
inte händelsefattig för detta. Vi lärde
oss allt om Teneriffas historia, natur
och kultur. Samtidigt fick vi bevittna
små färgglada byar med kyrkor och
hus från 1600-talet och ibland hade
vi tur och stannade till på någon av

platserna. Mitt favoritstopp var staden
Garachico som både blivit utsatt för
vulkanutbrott och nu för några veckor
sedan även förstörts av en storm.
Befolkningen lät sig inte bli stoppade
av detta utan fortsatte leva sina liv. På
torget satt folk i alla åldrar och avnjöt
en fika under de blomstrande julstjärnorna. Runt omkring dem fanns pastellgula, röda och orangea byggnader
med klätterväxter som spred sig över
fönsterkarmarna.
Jag tror att andra i klassen tyckte att
resan upp till Teides topp var det ab9

tunn och slingrig väg upp till Teides
linbana. Uppe i bergen befann vi oss
över molnen och långt bort i fjärran
kunde vi skymta ön Gran Canaria.
Eftersom linbanan behövde förbokas
en månad i förtid kunde vi inte ta oss
till toppen men upplevelsen från den
första toppstationen som vi befann oss
på var tillräcklig.
På eftermiddagen var vi tillbaka på
båten och styrbord och babord gjorde
oss redo för frivakt. För styrbord var
det den sista hamndagen så jag, Elsa,
Arndty och Zelda försökte avnjuta
den så mycket som möjligt. Vi strosade runt i de vackra bakgränderna
av Teneriffas centrum och åt sedan
en avslutningsmiddag på en prisvärd
resturang.
Mot kvällens slut var vi tvungna att
göra de viktigaste uppgifterna i hamn:
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intervjua befolkningen och bunkra
inför nästa sjöben. Bunkringen var såklart prio ett och efter en halvtimma
på HiperDino kom vi ut med två
påsar var med allt som är nödvändigt
(godis, frukt och läsk). Näst på tur
kom våra skoluppgifter. En av dem
var att intervjua befolkningen om den
spanska historien.
När jag gjorde detta mötte jag en
Marockansk flykting, Kinch, som gav
mig mycket perspektiv på livet. Även
fast den 20- åriga killen inte pratade
engelska eller spanska ville han med
alla medel han hade hjälpa oss med
vår uppgift. Han tillkallade sina kompisar som hämtade andra kompisar för
att hitta någon som pratade engelska.
Under tiden som hans kompisar letade
berättade han för oss genom rörelser
och den lilla spanskan och engelskan
han kunde hur han hade tagits sig
med en fullproppad flyktingbåt till

solut bästa. Bussen körde på en lång,
och levde på ett boende tillsammans
med andra ungdomar.
Under dagen har jag både fysiskt och
psykiskt befunnit mig i en berg- och
dalbana som slungats mellan havets
mörka djup till de ljusa molnens topp.

Livet på båten känns overkligt och
det är svårt att behålla fötterna på jorden. Samtalet med Kinch fick mig att
återgå till den orättvisa verkligheten.
Väckarklockor som denna tror jag alla
kan behöva då och då.
Av: Elin Kling, Styrbord.

Badstopp i solnedgången

N

är vi seglade mot Teneriffa stannade vi med båten utanför en ö bortanför Teneriffa för ett badstopp, riktigt häftig ö med stora vackra berg. Vi
badade i solnedgången och hoppade upp och ner upp och ner från båten. Detta
var första gången jag badade från båten, en fantastisk känsla. Det kändes på
riktigt på nåt sätt vid första badstoppet, vid den magiska solnedgången och
bergen som sträckte sig till molnen, det kändes lite som i en film.
Nu på senare dagar har jag legat med en jobbig förkylning och hosta och har
då fått tiden att tänka på hur sjukt det vi gör just nu faktiskt är, att få segla
med sina kompisar på detta sättet är magiskt. Men jag har också tänkt på saker
som man saknar hemma i Sverige som till exempel att kunna sitta rakt i sängen
när man läser en bok, att inte behöva hålla i sig när man duschar på grund av
allt jävla gungande och att inte behöva hålla i sin dator när man pluggar.
Men mest har jag tänkt på hur underbart det är att få göra denna unika resan
och skapa minnen för livet.
Andreas Norman
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Uppskattat när Lasse kommer ombord

Vikten av fartygsbesök kan inte nog understrykas. Ombord finns ofta ett sammansvetsat gäng, men det händer ibland att man behöver någon annan än skeppskamraterna att
samtala med. Lasse Hult är en erfaren och uppskattad gäst ombord.
- Så här års blir det inte så mycket sjömansidrott . I går var det kallt och snöigt.
Men jag besökte 7 fartyg i Halmstad.
Lämnade newsletters, kartor och almanackor (för 2019). Stannande en stund ombord
på fartygen och pratade om allt möjligt.
Det känns så fint att sjöfolket från olika länder verkligen uppskattar våra besök ombord.
Avslutade besöken med att (lite tidigt) önska besättningarna God Jul.
Det kändes rätt “gött” på hemresan i snögloppet. Att med några enkla “prylar” göra
folket ombord lite nöjda. Om en stund så kör jag först till Falkenbergs hamn och sen till
Varbergs. Hälsningar Lasse
Uddevalla 2 januari 2019. Matros Viktor Gustafsson från Gute hoppar
längd. Gute är verkligen “taggade “ för att komma i toppen på sjöpokalen!

12
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Landskrona Lördag 26 januari
Hallo i vinterkylan!
Besökte några fartyg med
svenskar ombord.
Vinterland hade inte bytt böcker
på några år, så dom uppskattade
besöket. Två elever ombord, Dennis och Oskar Trots kallt och lite
snö så deltog dom i lite kajsport.

19 december. Tre sjömän från fartyget Alana Evita
blev glada över besöket. Få lite i tidningsvägen , lite
snack och få skuts till järnvägsstation ( shopping )
och sjömanskyrkan ( kaffe och lussekatt)
Bilden t v, 19 december. Här har vi fartyget
Ramona. ( svensk flagg ) . Ombord där lämnade
jag svenska tidningar och newsletters till dom
filippinska. Där ombord lämnade vi nästa års fina
almanacka.
13

Julbord ombord på
Stena Danica

Marina hade koll på läget
och såg till att allt flöt som
det skulle.

Den 6 december gjorde Sjömanskyrkan sin traditionella
julbordsresa för sjöfolk med Stena Danica, och denna
gång deltog även personalen. På väg till Fredrikshamn
serverades smaklig brunch. Efter en rask promenad i ett
kyligt Fradrikshamn var det skönt att återvända ombord
till ett dignande julbord där ingenting saknades. Alla lät
sig väl smaka och stämningen var på topp. Lutfisk var en
klar favorit för många. Ris á la Maltan var också väldigt
populär.
Under resan fanns många tillfällen till intressanta samtal,
inte minst minnen från tider då man var aktiv till sjöss.
Det fanns också möjlighet att shoppa i taxfree-butiken och i
en Outletbutik med bra priser. Kanske några julklappar.

Bodil och Annmari i toppform

Monika från Kiruna har arbetat på
Stena Line i många år. Nu var det
hennes tur att bara sitta och njuta.
14

Rolf lät sig väl smaka.

Anita

Sune

Bokrecension

SVÄLTEN
1867-1869.
ÅREN SOM
FORMADE
SVERIGE.

N

ils Borg är fjälljägare och väl
hemma i Norrlands natur och
onatur. Han finns där under hela sitt
liv som en representant för de inhemska människorna, som bebor avsides
trakter och obekväma, oisolerade hus.
Han ser och upplever den påtagliga
fattigdom, som nu under dessa sena år
under decenniet drabbar befolkningen
på ett oerhört sätt.
Borg är 64 år och har kanske inte så
många år till att leva. Men när han ser
hur barn och familjer lider under detta
köldens år, ja då kan han inte tiga eller sitta stilla. Han går från sitt hem
i Norrbotten ner till Stockholm - det
tar 50 dagar av umbäranden och vedermödor.
Men han kommer fram efter att ha
startat den 5 mars, detta år -1868. I
sin ryggsäck har han ett välformulerat dokument, som på ett konkret
sätt beskriver svälten i norr. Nu är det
kungen som skall få läsa det. Borg har
med möda formulerat ett dokument på
kanslisvenska, som på ett vördnadsfullt sätt gör framställningen avancerat giltig.
Kungen som vid denna tid heter Karl

XV lever sitt eget lyxliv med ”vin,
kvinnor och sång”. Han är vacker och
säges ha ”kyssäkta” läppar. Han är gift
men det har i hans positionen ingen
betydelse; kungen säges ha spridit sin
kungliga säd i varje svensk stad och
därmed väsentligt bidragit till befolkningsökningen.
Nils Borg får lämna sin skrivelse om
den norrländska fattigdomen till en
ämbetsman för regeringen. Någon
kung kan inte Nils Borg få tala med även om han nu till fots gått de många
milen och de många dagarna.
Det är ändå de fattigas år. De märks
inte i samhällets övre skikt, ingen vill
se eller hjälpa. Författaren benämner
detta år som ett ”arktiskt år” och det
kan mycket väl stämma, då köldgraderna hänger med ända in i juli månad. Det är obeskrivligt kallt. Och när
väl en torpare satt ner några sparade
frön, som tar sig någorlunda kommer
åter frostnätter som dödar.
Det är obeskrivligt ”synd om människorna”. Och den som talar om synd är
biskopen av Norrland - Anders Fredrik Beckman. Orsaken till den påtagbara fattigdomen är enligt honom den
enskilda människans synd - hon eller
han blir i kyrkans namn förnedrad och
därmed förklarad som medskyldig till
den rådande fattigdomen.
Det är fruktansvärt syniskt! Men det
är, onaturligt nog, kyrkans beskrivning av fattigdomen i Norrland under
dessa år dvs. självförvållat!
Det talas vidare i den kungliga huvudstaden om det är nyttigt att över hu15

vud taget hjälpa? Är det inte naturen
som skall ha sin gång? Nu när frihandel går hand i hand med en sorts kommersiell dogm av självförverkligande.
Den liberala laissez-faire-politiken är
på modet.
Nya tänkare vänder sig mot nödhjälp
och ingrepp i den fattiges vardag.
Till slut beviljas ett nödlån, enligt författaren på 180.000 kronor. Men - det
hör till saken att det är inte bara att
dela ut. Varje landshövding skall övervaka denna utdelning för den är villkorad dvs. skall betalas tillbaka och den
som skall få måste ha en borgen som
back-up.
Detta innebär i sin tur att de allra fattigaste, som verkligen behöver hjälp,
stängs ute. Det är redan bonden som
har som får ytterligare tillskott! Nödhjälpens organisation äter upp sig själv,
skulle man kunna säga. Och hjälpen
havererar samtidigt som nästan halva
befolkningen svälter.
Tidningen Fäderneslandet gör vad den
kan med att framföra kritik mot överheten. Annars finns ingen opposition.

reformer 1895 och 1917 (1921).
Västerbro beskriver väl svältvintern
med Metta-Eeva i centrum; svältens
psykiska konsekvenser, girigheten och
nödmaten. Samtidigt gör han vissa
historiska utvidgningar, när han tar
upp svältbeskrivningen i det sumeriska
Gilgamesheposet och nämner om lex
frumentaria - en romersk lag om att ta
ansvar för andra människor som har
det besvärligt.
Det kalla året går över i det varm året.
Nu är det 1868. Nu drabbas även de
södra delarna av Sverige, särskilt lider
människorna i det mörka Småland Kronoberg, Kalmar, Jönköping. Här
- i denna situation börjar även Vilhelm
Moberg att språkligt gestalta sina utvandrare. Under denna svält ökar utvandringen drastiskt till länder som
Danmark, Tyskland, Brasilien och
Nordamerika.
Samhälle och Kyrka har svårt att hjälpa - även om det finns undantag. Av
naturliga skäl är matstölderna många.
Vid upptäckt straffas vederbörande
med omåttliga påföljder.

Den nyligen genomförda riksdagsreformen 1865 fick heller ingen konkret förändring av maktförhållandena.
Fortfarande är det pengarna som har
makt och styr. Det sägs att varvsägaren John Ekström i Timrå fortfarande
leder den kommunala verksamheten.
Av sammanlagt 43.838 röster i kommunen förfogar Ekström över 25.000.
Dvs. makt och pengar går vidare.

Så uppstår även kravallerna och svältupproren bl.a. vid järngruvorna i Danemora. Det svåra året blir alltså det
kommande 1869. Och det är den mest
utsatte som ger sig av därför att det
finns egentligen inga andra val än att
söka nya, möjliga arbetstillfällen.

Det är först på lång sikt som ett demokratiska förhållningssätt kan skönjas -

Den bön om hjälp som en gång Nils
Borg bar fram ”till kungs” kommer nu
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1851 var utvandring omkring ettusen nu 1969 är siffran exakt 39.064.

allt för sent, även om den förekommande hjälpen alls inte är tillräcklig.
Insamlingar sker bl.a. sjunger Kristina
Nilsson in pengar till hjälp. Men katastrofen är ett faktum - året 1868-69
jämförs nu med peståren 1711-13.
Karl XV dör i syfilis - 46 år gammal
den 18 september 1872.
Västerbro gör till sist en svepande historisk genomgång under åren 18701949. Men författaren konstaterar att
under dessa år tog regering och riksdag beslut, som bidrog till att minst
27.000 människor avled.
En stor plump i protokollet bidrager
bankmannen Wallenberg med, då han
i sin position konsekvent avhåller sig
från varje hjälpåtgärd för de nödli-

dande.
Historien är heller inte unik - i slutord skriver Magnus Västerbro ”i dag
dör fler människor på jorden till följd
av övervikt än av undernäring. Enligt
en ny undersökning handlar det om
drygt fyra miljoner dödsfall per år som
kan tillskrivas sjukdomar orsakade
av övervikt och fetma. Och i stor utsträckning är det de fattigaste och de
lägst utbildade som lider mest av dessa
problem.”
Hans-Evert Renérius
Bok: Magnus Västerbro. SVÄLTEN.
Hungeråren som formade Sverige.
Bonniers. s 441.

Sjöfarten under Andra Världskriget
Tisdagen den 23 april kl. 13.00
i Göteborgs Sjömansk yrka

Föredrag och film
av
Lars Zimmerman
Vi serverar
Kaffe med dopp
Fri entré

Mycket varmt välkomna
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Åter på valkokeriet

Nisse är tillbaka på valkokeriet och berättar om hur
man ska behandla dem som tyckte de var förmer än
andra och om hur han fick ta över sömnaden från en
berusad doktor när hans irländske kamrat, Paddy hade
skurit sig i stortån och doktorn missade. Paddy gjorde
korstecken och allt gick bra. Tre stygn blev det.

N

u började jag tröttna på taxilivet
och såg fram emot att valsäsongen skulle börja. Jag hade varit ledig i
fyra nätter på fem månader.
Tillbaka på valkokeriet avancerade jag
till andre flencare.
Valsäsongen och jag kom snart in i
rutinen. Nu var det bara att jobba
på. Allt gick väl och jag klarade jobbet utan några problem. Vi var ett bra
gäng, vi jobbade två tolvtimmarsskift,
dag och natt skift, mellan 06.00 till
18.00 med lunch från 12.00 till 13.00,
kafferaster på förmiddan och och eftermiddan. Nattskiftet hade sin lunch
vid midnatt, till kl 01.00. Efter fyra
veckor på dagskift bytte vi till nattskift och så vidare. Vi var 18 man på
varje skift uppe på flencningsdäck, inklusive förman. Av dessa man på vårt
skift var vi 14 nationaliteter.. Ändå så
jobbade vi bra ihop. En dag kom en
australiensare, från det andra skiftet
med en väska vars innehåll han
gick runt och visade upp för alla
utlänningar. Dom flesta ryggade
tillbaka och såg lite skraja ut.När
han kom fram till mig förstod
jag att det var något lurt. Mycket
riktigt, där i väskan hade han
en liten Carpet Snake på knappt
två meter, samma sort som jag
hade haft under min säng uppe
på Ahterton Tablelands. När nu
den här killen kom fram till mig
så tog jag upp ormen ur väskan
18

och sa; Det var mig en liten stackare. Jag
har haft en som var dubbelt så stor som
den här, i stället för katt när jag jobbade
i norra Queensland. Vad snopen han
blev.
Vi som jobbade uppe på flencedäck betraktades som andra klassens medborgare, alltså en lägre klass än resten av
gänget på valstationen. Där i verkstan
jobbade en reparatör som tyckte att
han var lite förmer och ville inte alls
ha med oss att göra. vi kunde aldrig få
honom att göra det minsta jobb åt oss,
utan vi fick gå till någon annan. En
dag så uttryckte han sig väldigt kränkande om oss, så vi sa till honom att så
snart vi kommer på nattskiftet, vilket
skulle ske om några dar, så skulle vi ge
honom ett riktigt blodbad. Men han
bara hånflinade åt oss.
Den aktuella dagen när reparatören
jobbade skruvade vi bort låset till hans
dörr och filade bort gängorna.

Sen tryckte vi tillbaka skruvarna med lite kitt och lim. Vid
midnatt gick vi till reparatörens
rum, knackade på och frågade
om han skulle komma frivilligt.
Han bad oss fara åt helvete så vi
knuffade upp dörren och bar honom till flencingdäck. När valen
låg på sidan och övre halvan av
bröstbenet skurits bort var det
drygt en halvmeter blod och vatten i den undre halvan. Bröstkorgen på en val är i genomsnitt 2,5
gånger 1.5 meter så där fick reparatören sitt blodbad När han äntligen tog
sig upp satte vi spolslangen på honom
och spolade honom ren. Nästa morgon
mötte vi honom och då hälsade han på
oss, något han aldrig gjort förut. Det
var en helt annan person efter detta,
alltid villig att hjälpa oss med den
minsta detalj. Ja, han var till och med
trevlig och pratsam. Där ser man vad
rätt behandling kan göra ibland.
Knivarna vi använde var rakbladsvassa
och det var ofta olyckor, men det fanns
en doktor till hands, vid detta tillfälle,
en försupen sådan. Det var när irländaren Paddy skar sig i stortån som jag
fick hjälpa honom ner till sjukrummet.
Doktorn var på fyllan och jag fick hjälpa till att tvätta rent såret. Det skulle
sys men någon bedövning var det inte
tal om. Jag skulle hålla Paddys ben
stilla medan doktorn sydde men det
gick inte alls bra. Doktorn stack bara
fast nålen i benhinnan på tån medan
stackars Paddy ylade och försökte göra
korstecken. I alla fall så slutade det här
syföreningsmötet med att jag fick ta
över sömnaden. Tre stygn blev det och
allt gick väl. Doktorn blev sen avskedad.
En gång när jag höll på att dra av rygg

späcket på en val hände mig en mycket
otrevlig sak. Jag hade kommit så långt
som till slutet avbröstkorgen när jag
plötsligt fick en dusch av något gulaktigt, illaluktande var över mig. Det
stank något förfärligt. Jag bara stod
där och spydde. Kedjemannen fick tag
i en spolslang och spolade ner mig.
Jag rev av mig mina kläder och gick
för att duscha i rikligt med tvål och
hett vatten men det var omöjligt att få
ur denna hemska lukten helt, speciellt
från håret. Det var bland det hemskaste jag varit med om. Kläderna fick jag
bränna. Allt mitt rakvatten gick åt.
Troligtvis hade valen fått en skada vid
en krock med båt. Hålet efter varet var
en halv meter i diameter.
Tre fina herrar från en segelklubbhade
blivit lovade en underkäke att ha framför sin dörr till klubbhuset. Dom hade
tänkt ta den på sin segelbåt. Uppskattningsvis väger en käke tre ton. Tre
man kunde bara få den i lätt gungning
så de fick återvända i oförättat ärende,
med blodfläckar på sina vita fina kläder.
När valsäsongen var slut fick jag jobb
på en valbåtarna med underhållsarbeten fram rill nästa säsong.
Nisse Andersson
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Ett år som värdinna – trevligt att träffas

T

iden går fort när
man har roligt! Och
det gäller absolut för mig
i min roll som värdinna.
Ett ungt par kollar övervåningen för att bestämma var de ska gifta sig
och stannar länge framför ett skåp. Ett skåp som jag sett varje
dag men som jag inte har tänkt på. Nu har
jag det! Skåpet och dess innehåll är ett arv
efter Kaphornklubben, en internationell
organisation för personer som fört befäl
på segelfartyg som rundat Kap Horn.
Gathenhielmare, några av våra fasta hyresgäster, tar emot spännande historier och
föremål från Kaphornare. En gång i månaden äter tio Gathenhielmare ärtsoppa
och pannkakor med grädde och sylt. Efter
lunchen har de ofta en föreläsning. Som
många av våra gäster har de sjöfartsanknytning. Och det låter väl logiskt eftersom jag jobbar som värdinna i den svenska
sjömanskyrkan.
Sjöpensionärerna har sina möten här varje
månad och sitter länge och fikar och pratar med varandra. Jorden Runt Seglare sitter och minns alla fina resor och delar med
sig av sina erfarenheter. De ordnar också
intressanta föreläsare som kan hjälpa med
att förbereda världsomseglingar. Stena
SEKO lägger sina medlemsmöten här.
Fyrsällskapet hittar till våra lokaler och visar gamla filmer på ett 4x4m filmduk. ITanläggningen fungerar utmärkt, med ljud,

Vill du boka vigsel
dop, begraving och
minnesstund eller
vill du hyra våra
konferens- ochförenigslokaler?
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mikrofoner och ljudslinga för dem som
har hörapparat. Rosenhill Seamen’s Center
lämnade Hisingen en vacker höstdag och
fick ny inspiration hos oss på sin personaldag. Lasse Zimmerman, en ikon inom sjöfartshistorik, guidade sällskapet i huset.
Tillsammans med William, en 14-årig
elev som praoade hos oss, gjorde jag ett
studiebesök på Rosenhill. Vi tyckte båda
det är ett underbart ställe för nutidens sjömän. Apropå sjömän, det blev också dop
av en liten flicka vars pappa jobbar inom
sjöfarten. Och till sommaren ska en sjöman gifta sig här. Ingen dag är den andra lik och jag trivs enormt med att se till
att informera om att vi finns, och att våra
gäster kan boka in sig och får en utmärkt
service på plats.
Det har varit så många trevliga gäster under året som gått och jag hoppas få hälsa
många fler välkomna till våra fina, fräscha
och charmiga lokal. Visst är det som en
tidsresa till 50-talet och det är garanterat
därför som scener av SVT serie ’ Vår tid är
nu’ spelades in här. Många älskar denna
miljö.

Du som inte har varit här på länge, eller
till och med aldrig varit här vill jag gärna
bjuda in för att titta på våra lokaler. Jag
visar dig gärna de olika lokalerna och pratar om möjligheterna för att organisera ett
lyckat sammanträde. Ja, också du som inte
har sjöfartsanknytning är välkommen.
Hälsningar Viola Pettersson Vergouwe
värdinna

Gå in på vår hemsida:
www.sjomanskyrkan.se eller
kontakta vår värdinna, Viola
tel:031-85 59 03
Ni hittar oss också på
Facebook och Instagram.
#sjömanskyrkan

stad
Halm

Våren i
Sjömanskyrkan

ÖPPET

Månd-onsdag. 9-16
Torsdag 9-15
Fredag 9-12
Lördag stängt
Söndag endast vid gudstjänst
Stickcafée
Onsdagar 13.30-15.30
Vi stickar, virkar eller bara
umgås.
www.sjomanskyrkan.se

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

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 031-14 03 88 eller besök oss

fotoakuten.se
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borg
Göte

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

Påsköppet i Göteborg
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk

kl 10-14.30
stängt
stängt
Påskdagsgudstj. kl 15
stängt

Påskdagsgudstjänst
med trumpet
i Skeppet
21 april kl 15

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
Säljes endast på kyrkan. Ej per post
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borg
Göte

Dagens lunch

serveras måndag - fredag.
11.30 -14.00
Pris: 80 kr
inkl sallad, måltidsdryck
eller kaffe

Dagens soppa 40 kr
För meny se våran hemsida:
www.sjomanskyrkan.se
Cafeet är öppet till kl 15.30

Måndagskaffe
för sjöfolk

Gåvor
och
Testamenten
till
Sjömanskyrkan
Plusgiro 90 03 43-5
Bada bastu
Välkommen till en
avkopplande stund i
Sjömanskyrkans
nyrenoverade bastu

10 kr

Varje måndag kl 14.15
under terminen i
Café Kuling

Varmt välkomna!
borg
Göte

Bastun är öppen
för herrar
varje fredag
kl 10 - 13

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
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POSTTIDNING
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan. (ej adressidan)

B

Sjömansk yrkan i Göteborg våren 2019
Lördag 11 maj kl 15

Vårkonsert

med
Högsbokören
under ledning av
Magnus Wassenius,
Entré 60 kr

Fredag 17 maj kl 19

Syskonkärlek , av Urban Dahlberg

* en pjäs om Cecilia och Gustaf Fröding

Högsbo Vokalensemble
under ledning av
Magnus Wassenius

Sjömanskyrkorna i Göteborgs stift
Box 4039, 400 40 Göteborg
Telefon: 031-14 03 88, Plusgiro 90 03 43-5
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Sjömanskyrkan 2019

Entré: 60 kr

