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Tankar från Hans-Evert!

Ingen teologi utan ekonomi
Studietiden.

När jag efter studierna är ute i den
s.k. verkligheten vidtar en ekonomisk
För en präst i aktiv tjänst är det självklart övervägning vare sig jag vill eller inte.
att teologin står i centrum. Inte minst
under själva utbildningstiden, då varje Verkligheten
teologie studerande skall genomkorsa
en mängd mer eller mindre fruktbart Vi lever med andra ord i det jordiska, det
teologiskt bildningsmaterial.
ekonomiska, det sammanhang som gör
att jag undviker både parkeringsböter
Med ”bibeln i centrum” förekommer och brev från kronofogden. Abraham
studier av primär- och sekundärlitte- Maslovs gamla pyramid gör sig
ratur.
gällande - först mat sedan tankar och
tro; eller först kropp sedan drömmar.
Originalspråken är viktiga, liksom
den bredvidläsning, som vidgar ett Ja, ibland går det bra, ibland missar vi
yttre och inre seende. Inte minst är målet dvs. syndar i största allmänhet.
det viktigt att läsa skönlitteratur, Hur det är att leva på lån och därmed
personliga gestaltningar, poesi, som känna att man inte riktigt kan klara
leder till empati och inkännande i av själva livet? Hur är det att hamna
mänskligt liv och leverne.
i den berömda lånefällan? Hur känns
det när inte pensionen räcker till? Hur
Under denna tid är mina univer- upplever den ensamstående kvinnan
sitetsstudier kostnadsfria; lärare med en dålig ekonomisk historia?
fackkompetens står till förfogande.
Mitt studielån gör att jag överlever. Samtidigt vet vi att lånetaket har stigit i
Det finns alltså någon som redan har höjden, även om nu vissa amorteringar
betalat för mig.
måste göras.
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Att leva på lån har blivit naturligt,
ja, t.o.m. nödvändigt. Vår kära
Sjömanskyrka i Göteborg behöver inte
känna sig ensam. Hon har alltid levt
på lån, bidrag och gåvor.
Skuldsättningar
Den mest dramatiska skuldsättningen
tillkom då kurs- och konferensgården
Sjögården, Ellös, Orust såldes för snart
20 år sedan. Efter fullgjord försäljning
stod Styrelsen för Sjömanskyrkan kvar
med ett skuld på 11.000 000 kr. Det
var den första lånefällan.
Denna låneskuld har under alla år
varit föremål för avbetalning och är nu
nere i 3.800 000 kr.
Till detta kommer att det 2014
startades ett projekt under namnet
Framtidsprojektet. Detta projekt skulle
rädda Sjömanskyrkan ur ekonomisk
instabilitet. Det blev tvärtom.

glömdes bort.
Kvar står Stiftelsen Sjömanskyrkan
i Göteborg - nu - på vad man skulle
kunna säga ”ofri grund”. Detta gör vi
i en tid då ekonomiska stödbidrag har
utgått.
De 9 pastoraten i Göteborgs stad
tänker på sin egen ”plånbok”. Ingen
vågar vara generös. Jag har sökt om
150.000 kr från varje församlingen,
för att kunna driva verksamheten på
Stigbergstorget.
Man skulle kunna säga att under dessa
dagar 2019 förenas en dålig ekonomiska
historia med ett dagsaktuellt ekonomiskt
plågsamt tillstånd.
För en ekonom är det en ytterst
pinsam situation. För en luttrad
präst, som undertecknad, är det en
förödmjukande situation. Och för
den unga präst som tar sig an nutida
teologiskt tänkande borde det finnas en
gedigen kurs i ekonomisk förvaltning
och därmed en god förutsättning för
förvaltarskap!

Ingen diakoni utan ekonomi.

Det kvarvarande spar- och aktiekapitalet på 3.000 000 kr tömdes för
att kunna betala arkitekter, konsulter.
Något investeringskapital fanns inte.
Därför lades projektet på is 2016 dvs.
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Hans-Evert Renérius
Sjömanspräst

I backspegeln

Tisdagen den 5 mars föreläste Urban Börjesson om att var
uppväxt och boende i kvarteren Majorna. Rubrik: ”Majorna i
våra hjärtan”. Inför en talrik publik bjöd han på underhållande
historier med både humor och allvar. Ett uppskattat framträdande, som vi önskar mer av.
Urban Börjesson utanför
gamla Majgrabbarnas
lokal

Tisdagen den 23 april var det Lars Zimmermans tur att sprida den historiska kunskapen
om det förödande U-båtskriget i Atlanten
1939-1945. Med allvarlig och sedvanlig majestätisk stämma berättade Lars om dramatiska
händelser under kriget. Han nämnde bl.a. olika
mineringar, vilka gav upphov till Skageracksspärren och Öresundsspärren. Den förekommande lejdtrafiken berördes, samtidigt som
Finland och båttrafiken över Petsamo togs upp.
Kanonbåtarna med kullager från SKF, Malmtrafiken och Libertyfartygen fick även plats i
föredraget. Film: U-båtskriget. Mycket uppskattat föredrag och naturligtvis fullsatt med
Lars Zimmerman
intresserade i Skeppet.

Kryssningsfartyg

Fredagen 26 april, Viking Sky på besök i Göteborg.

Foto: Viola Pettersson Vergouwe

Gåvor och Testamenten till
Sjömanskyrkan Plusgiro 90 03 43-5
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Samtal med Marie Bylund

Detta är historia: Svenska Amerika Linien finns inte längre.
Inte heller Gränges Rederi. Radiotelegrafist är ett utdött
yrke. Själv mönstrade jag av 1977. Så sammanfattar Marie
Byström sin bok om sjömanslivet. Jag har stämt träff med
henne på Sjömanskyrkan. Det blir ett spännande möte.
Marie ger ett glittrande energiskt intryck och jag anar en
äventyrerska. Och så påstår hon att hon fyllt 80.
Marie berättar att hon vuxit upp på en gård utanför Kalmar
och alltid velat gå till sjöss. Hon hann ta en folkskollärarexamen i Uppsala
och fick också möjlighet att studera på universitetet. Men längtan blev till
slut för stark. 27 år gammal gick hon in på Sjömansförmedlingen i Kalmar
en måndag för att söka jobb. På torsdagen mönstrade hon som stewardess
på Svenska Amerikalinjens Gripsholm. Man pratar mycket om #metoo
nuförtiden men Marie har alltid behandlats med största respekt ombord.

M

arie påbörjade en resa till spännande hamnar. Hon fick slita
hårt ombord men hade fina skeppskamrater. Särskilt nämner hon sin
hyttkamrat Gertrud.
Efter två år på kryssningsfartyg bestämde hon och Gertrud sig för att vidareutbilda sig. Valde mellan sjökapten och
telegrafist. Det blev det senare, en två
terminer lång telegrafistutbildning.
När Marie började arbeta på sjön
fanns hennes son, Torgny hos mormor
hemma på gården.
- Torgny var ett väldigt tryggt barn
som trivdes med livet, konstaterar
Marie. Det var tack vare breven vi
skrev till varandra och som vi sparat,
som boken kom till.
Boken är ett tidsdokument skriven
med stor närvaro och mycket humor.
Mycket spännande hände och ibland
svåra saker som dödsfall ombord.
När Torgny var 13 år fick han följa
med sin mamma på M/S Boreland, en
styckegodsare som gick i huvudsak på
Medelhavet. Det var en viktig resa och
han blev väl omhändertagen av den
övriga besättningen.
- Min första törn varade i 11 månder
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men senare blev det 6 veckor ute och
6 veckor ledigt. Då passade jag på att
studera litteraturhistoria. Jag hade
funderingar på att doktorera, men insåg att jag passade bättre till sjöss.
Som telegrafist arbetade man nära
kapten. Kvinnliga telegrafister var inte
så vanliga på den tiden men fick nog
många gånger fungera som kuratorer.
Sju år seglade Marie telegrafist och det
var dags för något nytt. Nu ville hon
gå över till navigationssidan, vilket
innebar två års däckspraktik. Sedan
var hon behörig att söka den ettåriga
styrmansutbildningen.
1977 var hon färdig styrman, men då
kom oljekrisen och hela Brofjorden var
full av upplagda fartyg. Marie mönstrade av för gott, åkte till Vietnam som
tolk för SIDA ett par år. Där träffade
hon sitt livs kärlek, också han utsänd
av SIDA.
De fick 20 lyckliga år tillsammans.
- Som det ser ut nu har jag lärt mig
en del onödigt men jag ångrar absolut ingenting, 60- och 70-talet var den
absolut bästa tiden att vara till sjöss,

konstaterar Marie.
Nyfikenhet har varit hennes drivkraft
men nu tycker hon att hon sett tillräckligt mycket av världen.
Det vackraste hon vet är den orörda naturen i Misterhults skärgård dit hon och
hennes man brukade åka i sin snipa.
Kerstin Franzén

A

Marie Byströn-Jansheden
Ålder: Har fyllt 80
Bor: Sandarna.
Familj: Sonen Torgny bosatt med sin
familj. på Hönö
Författare till MIN SJÖFARSBOK som
finns att köpa på Sjömanskyrkan

M/T Kungaland, utdrag ur Min sjöfartsbok

rbetsdagen började i morse klockan 04 när skepparn ringde.
- Lyssna på 500 (nödfrekvensen), sa kapten. Titta ut
på babords sida, så förstår du varför.
Jag gjorde det.
Två stora oljetankers i explosionsbrand på Svarta Havet i svarta natten.
Synen var fasansfull.
Jag bestämde mig snabbt för att aldrig mer åka tankbåt. Inga överlevande kunde finnas kvar efter en sån Marie Bylund, bokens
smäll. Hela båtarna var facklor, utbrott av explosioner. författare.
Jag satt naturligtvis vakt vid radion. Någon SOS-trafik hade tydligen aldrig hunnit bli aktellt. Autolarmet hade i alla fall gått. Ett
par båtar låg redan närmare än vi, som såg smällen på elva sjömils avstånd.
Så småningom dagades det, och den synen var mindre fyrverkeri. Röken bolmade som vansinnig och trängde ut ur de sotiga skroven. Vågor slog upp mot
fören som glödde, det fräste till och pös upp av vattenånga som blandade sig
vit med de svart- brun- grå-gula rökmolnen.
Flera båtar låg runtomkring, många i vår egen storleksklass, 100 000 ton.
Hundratusentals ton olja och bränsle samlades på en liten fläck, potentiella
bomber, försiktigt manövrerade. Vi sjösatte livbåtar för att söka överlevande.
Jag hörde på radion att en båt plockar upp 30 man och en kvinna från den
brasilianska tankern Horta Barbosa.
Flera upplockade mera trafik. Själva hämtade vi först två man från den brinnande Horta Barbosa och senare två man i vattnet. Två man som hade legat
länge i det oljeblandade vattnet, brända och svårt nedkylda. de lämnades sedan
över till ett amerikanskt militärfartyg som också låg där. Det andra fartyget
hette Sea Star och var koreanskt. Sammanlagt hade de båda fartygen 86 man.
Av dem hade 72 räddats när vi på förmiddagen lämnade scenen...
I dagrummet satt vi tysta och begrundade händelsen.
- Fan, tänk om det blev nån kvar, sa den unge andrestyrman. Vi kunde ju höra
hur nån skrek utan att vi såg honom. Ett oljigt huvud bland vågorna syntes ibland bara av en tillfällighet. Det måste ha varit svårt att säga: Nu slutar vi leta.
Hur kunde man vara riktigt säker att ingen var missad?
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Lördagscafé i Sjömanskyrkan 2 mars

Till årets första
lördagscafé i
Sjömanskyrkan
i Halmstad var
Ann-Sofie Orrdal inbjuden för
att berätta om en
utbildningsresa
till Sydafrika.
Det var en resa
för ombud i
Svenska Kyrkans Internationella arbete.
Fr v Ann Möllerström, Stefan Möllerström och Annsofie Orrdal

Deltagarna får ta del av det arbete
som bedrivs på ort och ställe så att de
sedan på hemmaplan kan berätta att
insamlade pengar gör nytta. Det sker
i samarbete med lokala organisationer och kyrkor som omedelbart kan
ingripa när hjälp behövs. Hur Sydafrika beskrivs i media är inte alltid i
överensstämmelse med vad deltagarna
på resan fick uppleva.

Hans arbete för fred och försoning
är ett föredöme. Nästa blev Ingrid le
Roux grundare av Philanis mentormammaprogram i kåkstäderna. Den
siste som nämndes var Nokwanele
Mbewu som växte upp i med tolv syskon, mamman analfabet och pappan
sällan hemma. Med högskoleutbildning har hon valt att arbeta i kåkstäder. Tre goda förebilder.

Vi fick se en bild från en kåkstad som
ironiskt nog har namnet Jerusalem.
Där lever de fattigaste av de fattiga
i ett avfallsberg. Men trots misären
finns det ett hopp om en bättre framtid även bland dessa människor. Inte
minst för att det i sådana områden
finns skolor. Ann-Sofie hade valt
tre människor som har arbetat och
arbetar för dessa människor. Den som
nämndes först var Nelson Mandela.

När Ann-Sofie pausade i sin berättelse tog Ann och Stefan Möllerström
vid. Med musik och sång förstärkte
de det mycket tänkvärda föredraget.
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Bertil Nilsson

Sommargudstjänster i Sjömanskyrkan, Halmstad 2019
Söndagar kl. 18.00.
Andakt, musik, sång och fika med hembakat kaffebröd
Präst					

Musik

23 juni Ann-Sofie Orrdal		

Elisabeth Willix, Lars Carlsson

30 juni Anna-Maria Carlwe

Birgitta Eliasson, Per Öjerklint,
Torbjörn Jansson

7 juli

John och Birgitta Johansson,

Ulf Blennerud och Lars Bagler

14 juli Thomas Andersson		

Berith och Bengt Ivarsson

21 juli Jonas Kennerö, önskesånger

Ulf Blennerud och Lars Bagler

28 juli Henrik Sjöblom

Henrik Sjöblom, Cecilia Sandgren

4 aug

Cecilia Sandgren

Johannes Bäckman

11 aug Gunnar Blidö
			

		

18 aug Jörgen Franzén			

Elisabeth Almqvist Hansson med
sångare från Söndrums kyrkokör

25 aug Tommy Kjellman

Caroline Thor, Frida Linder
och Mattias Roth
Eva-Lena och Sara Kjellman

1 sept meddelas senare		

Christina Lindkvist

Sjömanskyrkan i Bohuslän. Uddevalla.

INFORMATION: Sedan den 15 februari i år har Sjömanskyrkans
verksamhet med förankring i Styrelsen för Sjömanskyrkan i Göteborgs
stift, avknoppats, för att nu ingå i Uddevalla församlings arbetsgemenskap.
Uddevalla församling har ingen särskild utsedd sjömanspräst, utan
hänvisar till egna präster när behov finns. Esbjörn Öhlen är assistent och
sköter kontakter med fartygen.
Vi som arbetar i Göteborg önskar Uddevalla församling lycka till i det
kommande arbetet för sjömännen i våra hamnar.
Hans-Evert Renérius /Göteborg.
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I Poesins rum

H-E Renérius är
lyriker, litteraturkritiker och essäist.
Samtliga dikter är
hämtare ur boken:
100 dikter om liv
Diken nr.1 finns på
bokens bakre - med
tuchteckning; här
översatt till japanska
Omslagsbilden:
Skomakareviken,
norr om Falkenberg.
Foto: Bosse Landberg

12.
levande
den dikt som bygger ett hjärta
med varma stenar
din byggnad av tunna, mjuka
hinnor
för den som hör relationens
knackning
av ett stig in
eller hör på
en mötesplats i ditt inre
en byggnad för oss alla
35.
sensommarhavet
i diset rullande med stora hjul
mot dånande vattenväg
där oändliga skepp
vilar i storm

havet befriar inte
det fattar dig allt hårdare om
midjan
men håller de trogna
under klippors skydd
55.
i dödens stund
livets innersta tystnad
levande
73.
lär oss bedja
den bön som inte är vår
den bön
som lägger sitt språk
bortom alla jag och du
den bön
som är någon annans
den bön
som kan ses från sidan
och bli ett
med den törstande
den bön
som avsäger sig alla jag
och alla du

vind som brottning

den bön som är någons
eller den
som slår förtvivlan i djup jord,
ångest mot djup himmel

att känna vågvattnet
förföriskt krama oron

lär oss bedja den bön
som inte är vår
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91.

1.

tänk på de vilsekomna
de som inte har någon strand
att vila kropparna på

du har också ett famntag
vilande i dig

de som inte har något hav
som bär
över känslans djup
67.
i de tysta husen
sover barnen
en sömn
med öppna fönster

visa det
visa den färg
du bär på
stig ut ur bilden
lämna ramarna:
fönstren krossas
och du skar dig inte mer
1.

drömmande ansikten kan inte se
men en oskyldig andning
håller väggarna vid liv
99.
det gäller att vara sig själv
i partiturets allegrosats
noten vars huvud pressas
under fermattecknets tryck

1.
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IDA H på väg att lämna kajen

Bilden nedan, från Halmstads
hamn 27/3. Mätfartyget Jacob
Hägg hade en ny styrman ombord.
Tack vare att vågorna var för höga
så hade besättningen lite tid för
annat att göra än att mäta djupet

Josef hoppar st höjd och Mikael
Jesäter och jag ser på!
Nederst t v Efter sjöpokalsidrottandet så besökte vi
sjömanskyrkan.
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I lördags var jag nere i Landskronas varv och besökte
4 svenskflaggade fartyg.
Började med IDA H. Grattade besättningen för
deras 1:a plats i förra årets sjöpokalstävling. Tyvärr
var dom klara för att lämna hamnen, så det blev inte
någon “kajsport” denna gången.
Sen besökte jag Obbolas besättning som hade mycket att stå i. Så där blev det heller ingen “kajsport”!
Gullmaj ( bilfärja ) låg utanför Obbola , så där
kunde jag inte komma ombord.
Men det stora passargerarfartyget, Visborg var det
inget svårt att komma ombord på. Visborg är nybyggt
i Kina. Och ligger för lite ”rättatillgrejer” på landskronavarvet.
Ombord på Visborg var det STORT intresse för
sjöpokalsidrotten. Idrottandet genomfördes nere på
bildäcket. 27 besättningsmedlemmar deltog med stor
glädje .
Det skall bli intressant att se om dom går förbi i tävlingen mot fartyget Gute som är från samma rederi.
mvh från Lasse

8 april I dag blev det kajsport i Falkenberg Först deltog några stycken från Sigrid, på
bild längst upp. Några timmar senare låg Scandica till kaj i Varberg.
23 april, Några foton från Halmstads hamn,Nedan, fartyget Jacob Hägg är
tillbaka i Halmstad OCH DOM LEDER SJÖPOKALEN:
Jacob Hägg har en ny elev ombord, Rebecka Kindberg. Hon gjorde bra ifrån sig.
Damen i blått är Johanna Hällgren. Hon försökte att förbättra sina resultat.
Men hon hade redan bra resultat. Så någon förbättring blev det inte.
Lasse

27 april, t v
Jesper Ek och
jag var i Kalmar
och hade sjöpokalsport .
Väldigt bra dag
blev det Det var
sjöbefälselever
som gjorde bra
ifrån sej.
Lasse
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Grå sol och dansande vind
09-05-19

D

ag tre
på Atlanten, det
var en mulen morgon
men vinden
hade ännu
inte hittat
oss när vi på
8-12 vakten
klev upp för
vakt. Det
var inte särskilt konstigt med tanke på att vi är en liten båt på
ett enormt hav.
Den fortfarande sömndruckna vaktstyrkan ställde upp på halvdäck, mittemot
styrbordvakten som stod och längtade
efter att få komma i säng efter fyra timmars vakt. Oskar, vår förstestyrman,
talade kort om den gångna vakten och
sedan slogs det åtta glas. I öronen på den
avgående vakten är detta ett ljuvligt ljud
som innebär att de i de kommande åtta
timmarna kan få vila ut lite, medan för
vakten som går på är det signalen för att
man de närmaste fyra timmarna ligger
under vakthavande befäls makt.
Vad vi trodde skulle vara en lugn start
på vakten, då inga segel var satta, visade
sig istället komma bli ett riktigt fyspass.
Punkt ett på listan var att brassa om helt
från styrbordshals till dikt babordshalsar. Trots att vinden inte blåste så gick
det rejäl sjö. Det mesta blir lite svettigare
när man dessutom behöver göra sitt allt
för att inte trilla omkull, men det blir
ofta mycket roligare.
Även om vinden inte var på humör för
14

att svänga förbi under vår vakt så fick vi
finbesök från både solen och vår DOS,
Lisa. Alltid lika trevligt när hon är med
på vakten, och en extra man på däck är
aldrig fel det heller.
Precis som förvarnat så blåste det upp
rejält under eftermiddagen och under
12-4 vakten sattes de flesta segel. Det var
inte direkt till någons förvåning att det
var under styrman Leos vakt som detta
hände då han anser att det är fusk att
använda sig av motorn till sjöss om det
absolut inte skulle behövas. Det är alltid
kul att ha seglen uppe men det medför
att det lutar en hel del. Då snackar vi
inte att man ser att det lutar lite i vattenglaset, det lutar så att saker och ting
kanar fram och tillbaka på borden vilket
försvårade de lektioner som hölls under
eftermiddagen.
I 8-12 vakten ingår det att man på dagens andra pass, mellan 20 och 00, städar elev och befälsinredningen. Detta är
normalt sett inget ansträngande då det
främst består av att städa badrummen,
dammsuga och torka alla skott. Men
när båten lutar 15 grader samtidigt som
hon dansar fram och tillbaka på vågorna
går inget speciellt smidigt. Bara för att
tillägga, för att en båt som Gunilla ska
kunna ”dansa” på vågorna krävs det en
hel del vind och kraftiga vågor.
Att försöka torka bord eller moppa golv
samtidigt som man glider omkring på
golvet är rätt ineffektivt, om dessutom
pytsarna (hinkarna) kanar på durken och
vattnet i dem skvalpar ur så är det mycket jobb som blir ogjort. Efter mycket bök
och svettdroppar på durken avslutades
städningen i lagom tid för 22-fikat.
Amanda Medin, Babordsvakt

P

Tandborste på däck?

å däck stod vår
vaktledare Adam
med ett lurigt flin när
åtta fundersamma elever
iklädda badkläder kom
upp med sina tandborstar och cyklop i händerna.
Denna dag inleddes
med en tidigare purrning än vanligt. Jag
blev purrad av Frida
tjugo över sex, vilket jag
snabbt kopplade till att
det var dags att hasa sig
upp ur kojen och snöra på springskorna.
Soluppgången förgyllde vårt löppass,
vilket gjorde att de morgontrötta stegen
kändes något lättare.Som följd av träningspasset blev det en snabb dusch och
en klassisk Gunilla-frukost. Min klassiska frukost ombord består av ett par
skivor bröd, havregrynsgröt med äpplemos och en kopp kaffe.

Efter uppställningen och hissandet av
nationalflaggan samt artighetsflaggan
var det dags för min vakt (styrbord)
att arbeta. Jag blev tilldelad uppdraget
att stryka på det sista lagret med svart
färg på bordläggningen, dvs. utsidan av
skeppet. De resterande i vakten utförde
diverse andra underhållsarbetensom att
knacka rost, fräscha till på däck inför
morgonendagens avgång och att städa.
Under tre-fikat fick vi av vår vaktledare
Adam två alternativ att välja på. Arbetsvakten fick välja om de ville fortsätta med
det de höll på med innan eller ta med sig
badkläder, cyklop och tandborste upp på
däck efter fikat. Även fast vi inte visste
vad detta innebar sållade såklart majoriteten av vakten bort det första alterna-

tivet och bytte kvickt om till badkläder.
Väl uppe på däck stod Adam och flinade
när åtta spända styrbordare fundersamt
smög upp en efter en med sina tandborstar i händerna iklädda badkläder. Vi bröt
alla ihop av skratt när vi fick reda på att
vi faktiskt skulle skrubba bort alger på
utsidan av Gunilla med våra ”förvuxna
tandborstar” som vi har ombord. De förvuxna tandborstarna är vanliga borstar
med ett kort handtag som skaft, därav
namnet. Detta blev hursomhelst ett
svalkande och skönt avbrott på denna
hamns sista vakt.
För att inte bryta en tradition och ett
vinnande koncept blev det idag grillkväll ombord i vanlig ordning, vilket är
högt uppskattat av alla. Som plus fick
vi denna middag egenfiskad guld- och
kungsmakrill samt tonfisk som vi fångat
på vägen till Bermuda.
Nu nyttjar många ombord de sista minuterna i hamn på välvalda WiFi-ställen
för att få prata med sina nära och kära
en sista gång innan vårt längsta sjöben
på Gunilla hittills. Hörs om två veckor!
William Wimmer, styrbord
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Bokrecension
NÄR
STENARNA
TALAR.

Palma de Mallorca.
Mallorca - en ö i den västra delen av Medelhavet. En ö inplacerad i ett känsligt
område, där historiens skiftande vindar
verkat med kraft och förvåning under århundraden.
Nu i dessa dagar, då de massiva kryssningsfartygen anländer i rask takt med
gäster, som kommer och går i staden för
en dag, känns historien avlägsen. Ändå
genomkorsar de besökande ett Palma, där
historiens vingslag varit betydande.
Men inte många besökare vet vilken sårbar gatsten de passerar över. Turismens
omedvetna närvaro blir som en oskyldig
vind från väst - den kommer och går utan
avsikt eller betydelse.
Men ändå - om jag går med egna steg vid
hamninloppet och skådar upp mot katedralen, Ljusets katedral ”La Seu” möter
min blick en stad med en händelserik historia och med platser och byggnader som
gör stort intryck.
Det räcker inte med en dags vistelse - det
tar månader och år att uppsöka och uppleva Palma och därmed ön Mallorca. Därför har Mallorca varit min hemvist under
längre perioder under vårar, men framför
allt under höstar i sol, tennis och värme.
Jag har också följt staden och dess utveckling under de senaste 50 åren - arbetat här
16

och funnit mitt s.k. andra hem.
Nu låter mig Anita Goldman i sin senaste
bok om Mallorca och särskilt Palma vandra
omkring i historien. Nu på platser där våld,
förföljelse och plåga varit mest påtaglig.
Plaza del Borne.
Den sårbara judiska historien löper som
en svidande eld genom åldrande gator i
Palma. När jag rör mig på Plaza del Borne
eller Plaza Gomilla eller i den gamla stadens kvarter bakom katedralen - El Segell
- antic Call Menor.
Jag påminns nu om de förföljelser som
skett i den kristna katolska kyrkans namn.
Goldman fokuserar på inkvisitionens förödande verkningar och dess intoleranta
hållning formad av den Heliga katolska
moderkyrkans prästerskap.
Det verkar här en massiv maktapparat
som under århundraden förnedrat och
förföljt, dödat, dem som ville följa la Ley
de Moisés - den judiska lagens efterföljare.
Anita Goldman koncentrerar händelseförloppet kring två perioder i Mallorcas
historia - 1673-1679 och 1688-1691. Det
innebär att hon lyfter fram de massakrer
och autodaféer (offentliga avrättningar
med kristen publik - ”folket-från-gatan”)
som ägde rum under dessa år bl.a. den
omtalade avrättningen av 37 judiska bekännare i maj 1691, då 30000 åskådare
bevittnade den tragiska händelsen.
Men det började tidigt. Läsaren får även
uppleva ett tidsbundet skeende, som tar
sin början redan år 70 e. Kr. då romarna
till slut erövrade Jerusalem.
Det är då som själva diasporan tar vid. De
mosaiskt troende driver bokstavligen ut i
det dåvarande Medelhavets olika hamnar,
för att bosätta sig och samtidigt etablera
en gudstjänstlokal, synagoga, i varje stad.

Judarna kommer alltsedan denna tid att
vara föremål för mobbing, övervakning,
bestraffning och beskyllningar till Jesu
död. Toran och de Gamla testamentets
skrifter måste läsas i hemlighet.
Den mäktiga katolska kyrkan driver de
judiskt troende in i isolering, tvånget till
konvertering eller döden på bål.
Åren talar sitt tydliga språk: 612 (Sisebut),
653 Toledo (Isidor av Sevilla), 1229 och
1232 den första upprättade inkvisitionsdomstolen. Så fortsätter historien med
bud och förbud, inskränkningar och inmutningar av judiskt liv.
Den Spanska Inkvisitionen.
Än värre blir det då den Spanska inkvisitionen tar vid 1478. 1675 bränns Alonso
Lópes levande på bål, 1691 - 55 personer
bränns och en antijudisk förföljelse- skrift
La Fee Triunfante delas ut.
Fängslandet, inskränkningarna, den ständiga övervakningen - ja, allt finns här som
en del av judiskt liv. När sedan Pedro de
Guillermo med sin familj fängslas heter
det:
Den 26 augusti 1677 undertecknar chefsinkvisitorn Francisco Rodriguez de Cossio
Barreda arresteringsordern för Pedro Onofre Cortés de Guillermo, ättling till judar,
född och invånare i denna stad Palma de
Mallorca, boende i barrio del Sagell. Den 14
september bekräftas gripande av Cortés och
hans hustru och konfiskerandet av all deras
egendom. En månad går innan de grips.
Först den 13 oktober fängslas de två. Kanske väntar inkvisitionen så pass länga för
att den misstänkte skall kompromettera sig
ytterligare och att även andra i hans närhet
säkrare skall kunna bindas vid brott. (207)
Under denna bedrövliga lidandehistoria
står jag denna dag på Plaza Gomila, där

en sten har rests till minne av dem som
levt och verkat här och de som brändes till
döds på platsen. 150 personer var närvarande och flera var ättlingar till de avrättade dvs. xuetes. Efter 550 år har nu även
en synagoga öppnats i Palma.
Smärtsam judisk historia.
Det är onekligen en smärtsam judisk historia, som Goldman beskriver, förtydligar
och utreder med hjälp av gamla dokument
och ett ivrigt förarbete.
Hon gör det nu genom att följa ett antal
personers liv tex. Pedro Onofre Corté de
Guillermo, som kallas Moxina. Det är ett
levande och ljus, som kommer fram i hans
trädgård, där livet spirar och ger tröst
bland ”narranjas et limones” - här i den
eviga trädgården: La Puerta Pintada.
Det judiska livet får sin särskilda tolkning
vid åsynen av ”havet”, som alltid leder till
motstånd och begränsning i den judiska
traditionen. De judiska sederna stiger
fram och den ständiga hotet att tvingas att
övergå till katolicismen är överhängande.
Så bjuder Anita Goldman på en gedigen
”lokalhistoria” med världsvida förgreningar in i vår tid. Läsaren får känna hur
nödvändigt det var att Napoleon Bonaparte avskaffade Inkvisitionens härjningar
och maktmissbruk - 1808.
Nu är det bara att hoppas att denna historia, som ryms under Palma de Mallorcas
gator lär oss alla att se varje människas
möjlighet till ett rikt och glädjefullt liv
i tro och liv - oavsett religionstillhörighet.
Hans-Evert Renérius
Bok: Anita Goldman. Om stenarna kunde
tala i Palma de Mallorca. Natur & Kultur.
s. 350.
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Återgången till sjömanslivet

Nisse hade arbetat på valkokeriet ett par säsonger och
nu fick han möjlighet att arbeta på själva valfångstbåtarna, Kos I och II. Där trivdes han bra och blev kvar
under sju säsonger. Han blev så när av med en bit av
långfingret i en winsh men en ung skicklig läkare lyckades få fast den igen.
Mellan säsongerna arbetade han bland annat som möbelsnickare och som chafför på en stuverifirma. Han
hade tankar att läsa till styrman och gick en radarkurs.
Äktenskapet med Jackie fungerade inte så bra och deras nu 10-åriga dotter,
Jan mådde dåligt av situationen. Det hela slutade med separation och Nisse
bestämde sig för att årergå till sjömanslivet. Snart lyckades han få jobb på
M/S Crystal Sea, ett svenskt kylfartyg som gick mellan Australien och den
Amerikanska ostkusten och Canada

A

lltså, den 4 augusti 1964 mönst- få trampa ett fartygsdäck. Vi var fulrade jag på M/S Crystal Sea lastade med fruset kött som skulle till
med min nysydda sjömanssäck och två den Amerikanska och Kanadensiska
stora väskor med böcker om naviga- ostkusten. Det var fina hytter och ett
tion, lasthantering,allmän
bra gäng ombord, och jag
skeppslära med mera. Nu
kände att här kommer jag
Nu skulle
skulle det studeras och jag det studeras och att trivas. Det var 13 år
skulle bli minst styrman,
sedan jag var på en svensk
jag skulle bli
en ambition som jag rabåt och mycket hade förtade efter bara en resa
minst styrman, ändrats på den tiden,
på Crystal Sea. Jag kom en ambition som men enmanshytter hade
nämligen underfund med
vi ju redan på M/S Aros.
jag ratade efter Men här delade två man
att det var helt förkastligt
att vara officer. Det pasbara en resa på på dusch och toalett. Det
sade inte in i min nya livsvar ju rena lyxen. Jag hade
Crystal Sea.
stil. Mycket lite att göra
glömt en hel del av dom
under sjöresorna och arsvenska benämningarna
beta som en slav i hamnarna. Jag ville på en del av utrustningen, men det
ha det tvärtom, njuta av hamnuppe- kom snart tillbaka och allt såg ut att
hållet och jobba medan vi var till sjöss. ordna sig.
Så mina böcker och ambitioner ham- Efter några dygn i sjön kom båsen och
nade någonstans ute på Stilla Havet. frågade om jag kunde splejsa ögon i
Kanske det är någon sjöjungfru som några hissvajrar, för dom skulle bytas
åtnjuter dessa kunskaper just nu.
ut allihop eftersom dom gamla inte
Vi gick direkt från Brisbane till Pa- var godkända i Australien. Båten hade
namakanalen och det var härligt vä- fått dispans den gågna resan på kusder och resan tog omkring 19 dygn. ten. Det var åtta stycken som skulle
Jag njöt av friheten och att återigen bytas ut och det var dom nya som bå18

Crystal Sea

sen ville att jag splejsade. Det passade
mig bra, för jag tycker om att splejsa
och jag hade min favoritmärlspik med
mig, en specialare som smeden på valstationen hade gjort åt mig. Varför båsen frågade just mig var för att ingen
ombord var van vid att göra den australienska kranspleisen som Australiensarna fordrade. Den är annorlunda
mot Liverpolspleisen som är använd i
svenska båtar. Båsen undrade om jag
klarade mig själv eftersom han hade så
mycket att göra, och det hade jag inget
emot bara jag fick hjälp med att hugga
av resterande kardeler när splejsen var
färdig, samt att dra fram vajrarna innan vi började.
Det var fint väder. Havet låg som en
spegel och det var en njutning att stå
där på däck och splejsa. Jag hade ett
bra skruvstäd som underlättade jobbet
och jag kände att nu hade jag hamnat
rätt här i livet.
För det mesta bunkrade vi i Christobal
som ligger på Karibiensidan av Panamakanalen. Där fick vi post och kunde skicka iland våran. Jag fick ett brev

från Jackie och hon var inte glad över
att jag stuckit utan att tillfråga henne.
Detta bekymrade mig inte alls för jag
hade gjort rätt för mig. Kanske inte
mot Jan men det hoppades jag kunna kompensera senare i livet. Jackie
meddelade mig samtidigt att det gick
mycket bättre för Jan i skolan och att
hon var mer harmonisk. Då visste jag
att jag hade gjort rätt när jag gick från
familjen och Jan inte behövde uppleva
de ständiga grälen i hemmet.
De första halvåret på Crystal Sea gick
jag knappast iland alls. jag ville bygga
upp ett litet kapital så att jag hade en
liten buffert om något skulle hända. Vi
gick till Tampa i Florida, New York,
Boston och Montreol för att nämna
några hamnar. Jag lät mitt skägg växa,
så när vi kom tillbaka till Brisbane
kom en av mina arbetskamrater fram
till mig och frågade om Nils Andersson var kvar ombord. Jag kunde inte
annat än skratta och frågade: Känner
du inte igen mig? Då brast också han i
skratt. Två brev väntade på mig. Det
glädjande var att skilsmässan var klar
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och att Jackie hade gift om sig. Tvära
kast, minsann, men det gladde mig för
hennes skull. Jag tror att jag skickade
ett kort med lyckönskan.
Det sorgliga brevet var från min syster
Svea som skrev att vår kära Mor hade
gått ur tiden efter ett långt och strävsamt liv. Det gav mig en slags bedövning. Innerst inne hade jag väl vetat att
jag aldrig mer skulle få återse varken
Mor eller Far i livet.
Nu blev det inte många tillfällen att
träffa Jan men vi höll kontakten brevledes och jag måste ge Jackie en eloge
för att hon alltid såg till att Jan kom
ihåg mig på min födelsedag och hälsning till jul. Jag kommer inte riktigt
ihåg när Jackie och Jan flyttade till
Nya Guinea. där Jackies man jobbade.
Han var förresten holländare och jobbade inom fartygsbranchen.

Independence Hall Philadelphia
På vår andta resa till staterna blev vi
liggande i Philadelfia på grund av en
pågående hamnarbetarstrejk som varade i tre veckor. Det var mitt i vintern.
Som tur var kom vi till kaj. Det var ju
bättre än att ligga för ankare. Just då
blev jag erbjuden jobbet som timmerman eftersom dom hade fått reda på
att jag hade hållt på med lite träarbete.
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Men det är stor skillnad på att vara
timmerman på en båt och att snickra
lite på landbacken. Som timmerman
till sjöss ska man bland annat sköta om
allt träarbete, smörjning av livbåtsdävertar, luckskruvar, gångjärn, block,
ankarspel, ja, allt som behövdes smörjas på däck, och ha hand om bunkring
av färskvatten och hålla koll på förbrukningen, kolla och göra rent
rännstenarna i lastrummet efter slutlossning av lasten. Detta var mycket
viktigt. Länssystemet fick inte blockeras av något. och det var speciellt
noga på kylfartyg. Man fick krypa ner
i själva brunnen och torka rent. Sedan kollades detta av maskinbefäl och
godkändes.
På Crystal Sea hade vi en evaporator
som kunde göra färskvatten av saltvatten men den fungerade dåligt så det
gällde att ha tankarna fulla, speciellt
när vi skulle över Stilla Havet.
En gång fyllde vi tankarna med färskvatten i Gladstone. Halvägs till Panama började vattnet lukta och smaka
illa. Det började också bli missfärgat.
Ingen kunde förstå detta. Tanken hade
ju blivit ordentligt rengjord. Det var
senare bekräftat att vattnet innehöll en
massa alger som hade vuxit till sig. i
värmen.
På somrarna gick Crystal Sea upp i
dom stora sjöarna mellan USA och
Kanada. Några av platserna vi besökte
var Toronto, Hamilton, Detroit,Bay
City, Sarnia och Cleveland. Tillbaka
till New York och andra hamnar längs
ostkusten och åter till Panamakanalen.
Våra resor över Stilla Havet var härliga och för det mesta var det stråland
väder. Oftast gick vi nära Tahiti och
vi kunde se lite av huvudstaden Papeti
där den låg bland palmerna.

Nisse Andersson
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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

Har
du

Hem- och sjukbesök sjöankny
tning
?
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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Gudstjänster

Sommaruppehåll

Juni-augusti
Fr o m söndagen 8 sept,
gudstjänst varje söndag kl 13
Alltid Kyrkkaffe

Varmt Välkommen!
stad
Halm

Sommar i
Sjömanskyrkan

Söndagen 1 september kl 15
firar vi gudstjänst vid
monumentet framför Barken
Viking med anledning av
Krigsseglardagen

ÖPPET
Måndag - onsdag kl 9 - 16
Torsdag 9 -16
Fredag kl 9 - 12
Lördag stängt
Söndag öppet i samband med
gudstjänst
Söndagar 23/6 - 1/9 gudstjänst kl:18

VÄLKOMMEN TILL
SOMMARKVÄLLAR I SJÖMANSKYRKAN
Söndagar kl 18.00
24 juni - 2 september
1 september Krigsseglardagen

Programmet hittar du på sid 9
För ytterligare information, besök
vår hemsida:

www.sjomanskyrkan.se
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Vigsel, dop
och
begravning

Kontakta
vår värdinna Viola för
bokning 031-85 59 03

Vill du hyra
konferens- och
föreningslokal?
Kontakta
vår värdinna Viola
för bokning
031-85 59 03

Dagens lunch
serveras måndag - fredag
11.30 -14.00
Pris: 80 kr
inkl sallad, vatten
och kaffe

Dagens soppa 40 kr
För meny se våran hemsida:
www.sjomanskyrkan.se
Servering
Sommartider
17/6 - 16/8
Måndag-fredag 10.00-14.30
Serveringen stänger kl 14.00

Lördag-söndag stängt

Kyrkans bastu

Under sommaren
håller bastun
stängt
ÖPPNAR ÅTER
i september

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

B

Krigsseglardagen
söndag den 1 september kl 15
vid Barken Viking.

Krigsseglarnas minnesmärke
skapat av Lars Kleen

Medverkande:
Flottans mäns sångkör
Korum:
Sjömanspräst H-E Renérius
Kantor:
Ulla Gyllenros
Tal:
Lars Zimmerman
Kransnedläggning
Servering

Välkomna!

Under andra världskriget stupade
2000 av våra svenska sjömän.
Första söndagen i september
hedrar vi alla dem som riskerade
sina liv under denna svåra tid.
För ytterligare upplysningar om
programmet; Håll utkik på vår
hemsida:

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

Sjömanskyrkan 2019

www.sjomanskyrkan.se

