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Tankar från Hans-Evert!
”Det är omodernt med empati”

Å

ren 1959 och 1960 är avlägsna.
De ligger och ruvar i den tidigt
begynnande välfärdstatens kvarter
med betongen väl förankrad i de
pågående miljonprojekten. Stadsdelen
Kortedala var redan etablerad. Här
fanns ståtliga hus inredda med både
varmt och kallt vatten; och med
toalettstolen insatt vid det värmande
elementet. De mentala avstånden
till både Gamlestaden, Annedal
och Innerstaden ökade. Det var ett
Göteborg, som förvandlades.
Världsmästaren Ingemar Johansson.
Stadens mest framgångsrike son slog
bokstavligen igenom en natt i slutet
av juni 1959 - den 26:e. Det var stort.
Världsmästaren Ingemar ”Ingo” Johansson hade tränat sig fram från
att var en kraftfull stensättare till en
omsusad världskändis. Under Edwin
Ahlqvist vakande händer och ögon
stod han pall för det mesta. Mammas
köttbullar hade gjort susen och där på
Yankee Stadium i New York hände
det stora undret.
Den käre Floyd Patterson kommer

dock senare att återta titeln. Ändock
blir han en älskad Sverigevän, som
kan rusa runt som en stor stjärna i våra
sommarfagra Parker. Det är en tid av
kamp och strid, men också en tid för
empati och gemenskap.
Det är också vid denna tid som
tidningen Hemmahamn ser sin
tillkomst. Den föds ur tidningen med
namnet ”Meddelanden från Svenska
Kyrkans Sjömansvård i Göteborg Fritidshem för sjömän”. Lång titel
men informativ.
Det nya namnet, Hemmahamn, blir
en spegling av dåtid och närvarande
samhälle. Här skall skrivas en
tidning som handlar om hemmet
som en hamn, hemmet som en trygg
tillflyktsort efter hårt arbete och efter
häftig sjögång.
En av de trygga ”hamnarna” i staden Göteborg blir Sjömanskyrkan,
Amerikagatan 2, Stigbergstorget. Sjömansgården/Sjömanskyrkan är fortfarande vid denna tid en självklar plats
för gemenskap, samtal, måltider både
fysiska och andliga.
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Tidningen berättar om en insiktsfull
gemenskap som går under namnet
empati - en förståelse och ett
inkännande i en yrkesgrupps behov.
Hemmahamns första nummer speglar
också olika händelser som äger rum i
Sjömanskyrkan. Det är de självklara
högtidernas firande, samtidigt som även
prästen står vid de två bordtennisborden
på det nedre planet. Laget Sjöbjörnen
är framgångsrikt. De arbetsstödjande
kvinnorna är i full gång med basarer
och handarbeten av olika slag.
Ja, tidningen speglar under åren en
bred verksamhet, som gör kyrkan
till ett verkligt hem, där omsorg och
omtanke dvs. empatin råder.

på Amerikagatan 2 att stängas.
Göteborgs stift, Göteborgs 9 pastorat,
vill inte bidraga ekonomiskt. Som jag
tidigare har skrivit ”utan ekonomi
ingen diakoni”. Utan sponsorer ingen
verksamhet. Det vet varje förening,
organisation och sammanslutning.
Nu återstår en metamorfos, vars
framtida ansikte är otydligt. På en
annan plats, i ett annat hus, med andra
engagerade människor! § 1 i våra
stadgar lyder fortfarande: ”Stiftelsen
Sjömanskyrkan har till uppgift att
driva sjömanskyrklig verksamhet...”
Hans-Evert Renérius
sjömanspräst

Filmregissören Roy Andersson
Så hör jag i skrivande stund filmaren
Roy Anderssons röst från radion. Han
talar om nutiden, dvs. denna tid som
är 60 årgångar senare - 2019/2020.
Han säger med syftning på tidsandan:
”Det är omodernt med empati!” Jag
tillägger ett utropstecken. Det betyder
att göteborgaren Roy säger ord som
bör uppmärksammas; kanske visar det
även på en högst besvärande sanning.

Foto

Har nutidens individer och organisationer förlorat förmågan till
empati?
På den frågan måste jag svara JA, så
är det.
Utifrån Sjömanskyrkans stadgar,
dess verksamhet och funktion under
år av tid och kraft har empatin varit
bärande. Men nu - har empatin lagts
på ”hyllan”. Därför tvingas nu dörrarna
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Elegi över en förlorad byggnad.
Dess stenar, omåttligt tunga.
dess ytor av bleknad betong, onaturligt nära.
Vi kliver in i femtiotalets minnesdimma
med närvarande, personliga steg.
Vi sträcker upp våra sköra halsar,
som vilsna gäss,
flygande in över obekväma landskap.
Hur skall vi kunna leva, gå vidare
då golven darrar under våra skor;
då stegen vrids mot vilsen skog
eller likgiltigt stående enar.
Tåligheten är det inget fel på
ej heller styrkan;
däremot har vi en svaghet
att alltid vara till lags.

Visst har minnet sin plats
och historieskrivarna sin mening,
men ändå är katastrofen nära ett haveri under en bedräglig storm
som driver in från sidan,
där vindbyarna rör sig i dödliga cirklar.
Så ljuder tonen från havet,
som en kraftig varning;
eller är det tröstens ord i sorgens stund.
Någras ögon har förblindats,
och den samfällda budgeten
har stelnat in i en byråkratisk
sparstrukturer.
Nu står vi här ensamma
med händerna kraftfullt vinkande - en sång,
som kommer att stiga genom Skeppets väggar,
där lamporna långsamt kommer att släckas ner
över våra tankar och känslor,
som tunga stenars flykt och förvandling.

Det är en ”offerrit” som plågar
och skär in i köttet
som en ovälkommen kniv.
När den vrids om
är det som om överfallet är nära
och den omtalade konkursen
ett hot från övergripande myndigheter.

Hans-Evert Renérius

Hur går vi då vidare i dessa våningar,
där bordtennisbord och svett
kämpat sida vid sida,
där ivriga kvinnor med snabba fingrar
virkat och stickat sig in i historiens djup.
Sjömanskyrkan

Gåvor och Testamenten till Sjömanskyrkan

Plusgiro: 90 03 43-5

5

I Poesins rum

Att vila i tro.

När kvällen kommer är vilan nära.
När natten bryter in är sömnen en fågel,
som sätter sig likt en vän vid sängens kant:
för att sjunga en sång,
den stillsamt sköna, varma, vackra.

som lockar till ögonblickets hemliga våg.
Det är att leva, att vara här och nu
att möta morgonljuset från havet,
och vindens ögon över strandens stenar.
Här är Herrens händer.

Det är den mjuka duvans vinge,
som stryker över min panna.

En tro med nådens vingar.
En energi, evigt närvarande i ljuset.

Det är den lockande näbbens ton,
som tröstar vid nattens andning.

Att växa nu,
är att vandra över okända djup;
att låta fönster öppnas under min sömn;
som en fågel stiger in med duvans vingar.

Sömnen, den inre vilan, kommer
då kropp och tanke slappnar av
och lägger sig mjukt i Herrens händer.
Det är livets rytm och våg.
Det är havets innersta dröm,
som omfamnar natten;
dess timmar och minuter,

Här är jag när kvällen kommer.
Var är Du?
Hans-Evert Renérius

Gudstjänstens ofrånkomliga närhet.
Som om vi hade varit där, tidigare.
I mötet mellan då och nu,
en naturlig rörelse där liv blommar ut.
Ändå, en predikan som stannar upp,
halvvägs,
som ett barn,
vilset mellan ord och handling.
Vi tänder ljus,
låter händer mötas
med ord av frid i känslans tilltal.
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En måltid med öppna ögon.
Mottagliga händer som lär oss se
i det ofantliga ljuset.
Ett närvarande liv ligger som en sval bris
över våra ögon.
Med klar blick
simmar vi i gemensamma vågor.
Som om vi hade rört oss där
tidigare...
Hans-Evert Renérius

Om Syrsan på Nils Ferlins väg.
Den har inte synts till men den finns.
Den ligger inlindad i gräset.
därborta vid den havererade bron,
som ingen mer går över.
Den flyger inte.
Knappt rör den sig mellan dig och mig,
under dag eller natt,
med de önskningar som betyder något
och de som inte betyder.
Det är som om livet inte riktigt
räcker till - det halveras, avdunstar i hast
och lägger tunga stenar vid ett vägskäl
där ingen kan gå vidare.
Nog finns här sånger som kan upptäckas,
sjungas.
Surrande bin i en kupa av honung.
Men vem bryr sig?
Bara du och jag och sådana som tycker om att finnas till;
i detta landskap, på en väg,
på en ort befolkad av borttappade viljor.
På trappan sitter vi alla,
mer eller mindre fångade i tidens huva som heter närvaro och frånvaro,
plikt och oprövade tankar.

Nog finns det dikter som befriar:
som när en närvarande syrsa
sjunger med dunkla vingar.
Men ropen som stiger ur dess kropp
förblir dock viskningar, avlägsna toner
i en anonym kör, som ingen vill veta av.
Ty människan och de närvarande kometerna
har övergivit denna sommar.
Strängar torkar i ljuset.
Endast tystnaden vibrerar;
mer att likna vid ett förtorkat hålrum
eller en kyrka som förlorat sitt altare, sin tro.
Efterskalv?
Men långt där inne
i det mest avlägsna och förvirrade
sitter en sjungande man med en syrsa på
axeln.
Och med hemliga ord som lyser i natten,
likt kristallens befriande tröst.
Hans-Evert Renérius

7

Julminnen 1947 med Greta Garbo

maskineriet ombord hade fungerat
tillfredsställande under resan mellan USA och Göteborg. Min far och
jag fick gå ombord på en bogserbåt
som förde oss ut till Rivöfjorden där
vi skulle embarkera s.s. ”Drottningholm” som sedan lade in kursen mot
Göteborgs hamn

Arkivbild

1947

var ett speciellt år. Det
hade inte gått några
julbåtar på grund av kriget 19391945. 1947 återupptogs trafiken igen.
Julbåten s.s.”Drottingholm” skulle
julen 1947 ha en mycket bemärkt passagerare. Skygg och hon ville till varje
pris undvika fotografer. Det var Greta
Garbo som återkom till Sverige efter
många år som bejublad filmstjärna
i USA. Greta Garbo gjorde den här
resan med Svenska Amerika Linjens
”Drottningholm” som detta år var
julbåt. Efter 1947 lät hon sig transporteras med flyg till Sverige som var
både snabbare och billigare.
Det var 10.000 tals göteborgare som
ville hälsa ”DEN GUDDOMLIA”
välkommen hem när hon skulle gå
iland vid Betongskjulet för alla ville
se en skymt av Greta Garbo. Min far
som var fartygsinspektör i svenska
handelsflottan. Han och jag var också
nere vid betongskjulet. Min far i
tjänsteärende för att ta reda på om
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När vi kom in till kaj i Göteborg
fick vi gå land först av alla för far
skulle konferera med fartygets chief
(övermaskinisten kallades så) och
sjökapten om eventuella reparationer.
Man lade ut en landgång från fartygets bordläggning och vi kom snabbt
iland. Efter oss kom det två damer
och jag krockade faktiskt med den
ena av damerna. Chiefen frågade min
far om han kände igen damerna som
gick iland samtidigt med oss? Far
kände igen skeppsredare fru Kerstin
Wijk Broström men den andra damen

kände han inte igen. Då sade chiefen
till min far: ”Det var självaste Greta
Garbo”. Hon hade bett rederiet att få
gå iland lite tidigare för att slippa alla
fotografer och åskådare. Fru Broström från rederiet skulle eskortera
henne till hennes hotell för att sedan
fortsätta resan till Stockholm.
Plötsligt tittade alla på mig. Chiefen sade: ”Och Du krockade med
världens mest berömda filmstjärna
på landgången”. Jag sade att jag lade
inte ens märke till henne”. Jag fick i
många år ett julkort från den gamla
chiefen på s.s.Drottningholm” med
hälsning av ett julminne som ingen av
oss glömmer.
Skriver man en krönika måste man
alltid ha en knorr på berättelsen om
det skall var en bra krönika. Chiefen
berättade senare för far att Greta
Garbo deltog aldrig i något sällskapsliv fastän hon var varje kväll
var bjuden till Capatin Table i Första klass matsal. Men en sen kväll,

berättade chiefen, satt Greta Garbo i
baren. Klädd i mörka solglasögon och
hattbrättet nedfällt. Då gick några
svenska grabbar förbi henne. De hade
varit på tennisturnering i USA. Den
ene av grabbarna sa: ”Undrar om den
där amerikanska kärringen kan le?”
och pekade på Greta Garbo som de
naturligtvis inte kände igen Den GUDOMLIGA fällde upp hattbrättet
och väste nästan fram: ”Käringen kan
le” samtidigt som hon avlossade det
mest soligaste leende som tennisgrabbarna någonsin sett tidigare.
På julaftonskvällen kl 24.00 öppnade
alltid far de stora fönstren i vardagsrummet på Sjömansgatan där vi
bodde. Han ville som gammal sjöman
höra alla i Göteborgs hamn inneliggande fartygs ångvisslor och sirener
som lät sig höras på julnatten att nu
det är JUL. En tradition i Göteborgs
hamn som sedan länge är försvunnen
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Bertil Lindström

Den 17 november avled Nisse Andersson - 91 år gammal. Nisse föddes i en torpstuga utanför Örebro, som familjens åttonde barn. 16 år
gammal, under andra världskriget, mönstrade han på sin första båt;
en tvåmastad motorseglare. Nisse blev sedan sjöman under hela sitt
yrkesverksamma liv.
1947 tog sig Nisse till Australien och försörjde sig där på diverse
arbeten bl.a. som fruktplockare, skogsarbetare och valfångare. I det
nya landet träffade han också Jackie. De gifte sig och fick dottern
Jan. Äktenskapet höll dock inte. Men dottern Jan har under alla år
betytt otroligt mycket för honom.
Efter skilsmässan började Nisse regelbundet ”gå på Amerika”. Han träffade under denna
tid kvinnan i sitt liv. De flyttade till Sverige och stadsdelen Majorna i Göteborg. Här vid
Stigbergstorget låg Sjömanskyrkan, som han blev trogen under alla år.
Nisse hann gå genom Panamakanalen hela 93 gånger under sitt sjömansliv.
Han har också under senare tid skrivit ner sina levnadsöden. Tidningen Hemmahamns
läsare har haft glädjen att läsa delar av hans fantastiska livsberättelse, som rymmer både
personliga vedermödor och spännande äventyr; med andra ord - en gedigen sjömanshistoria. Tack för allt som Du har delat med dig! Vila i Herrens frid!
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Några blinkningar i Backspegeln:

Denna höst började bl.a. med att Krigsseglardagen, då
vi hedrade alla dem som offrade sina liv under andra
världskriget - ceremonin flyttades från Lilla Bommen
upp till Skeppet i Sjömanskyrkan. Vädrets makter rår,
som bekant, ingen över. Det blev en fin stund med
tal av Lars Zimmerman och Sjömansprästen. Den
upphängda kransen med de många röda rosorna fick
symbolisera smärtfyllda minnen av sorg och förlust.
Flottans män framförde sina fina rytmiska sånger med
vidhängande rörelser från Skeppets scen.
Under några dagar i
början av september
var också redarön Donsö i blickfånget. Ön
blev centrum för världens rederier och styrande
män. Sporthallen och dess omgivningar blev
samlingspunkt, samtidigt som kajen förvandlades till en måltidsplats för tusentals besökare
under ett mastodont tältbygge. Sjömanskyrkans
Viola och präst var närvarande.
Under september packades också tidningen Hemmahamn i det nedre samlingsrummet. Flinka händer, som i vanliga fall är vana vid handarbeten och
flitigt stickande, samlades för att posta och avsända det näst sista numret av
Hemmahamn. All heder åt dessa energiska damer, som under år har adresserat
de ca. 5000 exemplaren av vår tidning. Här måste framföras ett stort varmt
tack för denna ovärderliga insats för att föra ut och göra Sjömanskyrkans olika
verksamheter kända i Göteborgs stift.
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Utanför mitt kontorsfönster på
Amerikagatan 2 kan man utan att
anstränga sig beskåda de ”skönheter” som glider förbi.
På hamnens vatten kan jag
betrakta olika fartyg som möts,
hälsar på varandra för att senare
glida ut eller in i hamnen. På
fotografierna kan bl.a. beskådas
Amadea och Stenas Vinga; den
andra bilden fångar en trefaldig
dramatik, då Jutlandica - ElidaPaddan ”hälsar” på vandra under
någon kort sekund. Ögonblick att minnas och bevara!

Den 2 november besöktes den lilla
begravningsplatsen Marieberg uppe i
centrala Majorna. Kransnedläggning
och ljuständning vid det stora kortmonumentet på gravplatsens bergssida. Vi hedrar, som det står inristat:
”Till Minne av under världskriget
1939-1945 omkomna sjömän.”
Därefter även kransnedläggning på
Västra kyrkogården.
Dagen fortsatte med minnesgudstjänst i Sjömanskyrkan. Sjömansprästen predikade och mycket njutbar
klassisk musik framfördes av Gunilla
Flink, piano och Göran Holmstrand,
cello.
Dagen avslutades med gott kaffe i Salongen omsorgsfullt förberett och serverat
av Peter.
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Sjömanskyrkan i Halmstad

Till minne av Ulla Nilsson

Halmstad församling kommer i framtiden
att ansvara för Sjömanskyrkan. Formerna
är i skrivande stund inte klara. Men gemenskapen på Sjömanskyrkan fortsätter.
Välkommen till Adventseftermiddag
lördagen 7 december kl 14.30
Medverkande: Dan Hagung med flera.
På Sjömanskyrkan i Göteborg vill vi passa på
att tacka för ett fint och givande samarbete.

Den 20 augusti 2019 somnade Ulla Nilsson lugnt och stilla in i en ålder av drygt
85 år. Hon var under en lång tid förtroendevald i Halmstad pastorat och även på
stiftsnivå.
När Sjömanskyrkan startade upp i Halmstad 1990 var det naturligt att Ulla var
med i den gemenskapen. Varken Ulla eller
jag var från början med i den lokala arbetsgruppen, utan var frivilliga som ordnade
med allt praktiskt till programkvällar och
sommarandakter. Efter några år kom vi
båda med i arbetsgruppen och Ulla blev
sedermera ordförande för denna. Ulla var
brinnande för Sjömanskyrkans arbete.
Hon var en ordförande som även tyckte

om att ordna praktiska saker
i samband med jubileum etc.
Matlagning och dukning låg
henne varmt om hjärtat och
hon lade ned mycket tid på
detta för att allt skulle bli så
festligt som möjligt.
Ulla var kvar tills hälsan
tvingade henne att lämna
sitt uppdrag.
Sjömanskyrkan kommer att komma ihåg
Ulla som en omtänksam, kunnig och
hjälpsam person och i tacksamt minne
tänker på alla de insatser hon gjort för så
många människor under åren. Vila i frid.
Anna-Greta Christiansson

Den 1 september 2019
lämnade Elwing Friberg jordelivet i en ålder
av drygt 91 år. Samma
dag högtidlighölls då
Krigsseglardagen, en
dag som Elwing varit
med om vid flera tillfällen, och parentation hölls för Elwing
och Ulla Nilsson av prosten Dan Hagung.
Dan var den som efterträdde Elwing som
kaplan.
Den 4 februari 1990 var en stor dag för
Elwing inte bara det att han installerades
i sitt kyrkoherdeämbete i Oskarströms
församling utan också att Sjömanskyrkan
i Halmstad invigdes av biskop Bertil E
Gärtner och landshövding Björn Molin.
Sjömanskyrkan var Elwings skötebarn
och han var också den som var ordförande

från starten och har sedan dess både varit
kaplan och under viss tid även ordförande
för Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs
stift. Under hans tid ordnades mycket
välbesökta programkvällar med populära
föredragshållare och musiker. Det var Elwings engagemang, humor, omsorg och
omtanke om alla som bidrog till att vi i
arbetsgruppen kände en så stor glädje att
få arbeta i denna kyrka. Han såg alla besökare. När sedan hans krafter avtog tvingades han lämna sitt uppdrag, men har till
glädje för oss kommit så ofta han har haft
möjlighet och varit med på gudstjänster
och övriga samlingar.
Han lämnar ett stort tomrum efter sig
men Sjömanskyrkan minns honom med
stor tacksamhet över vad han har betytt
och uträttat. Vila i frid.
Anna-Greta Christiansson

Till minne av Elwing Friberg
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Intressanta föredrag på Sjömanskyrkan i Göteborg.
Först ut, den 12 september, var Christer
Karlsson som tillsammans med Yngve
Backman och Bengt-Arne Lorentsson,
gjort en unik film där Donsöfiskare
som överlevt andra världskriget själva
berättade om dem som fick sätta livet
till och om sina egna upplevelser. Det
var en välgjord och äkta film som berörde. Fika och gemenskap efteråt.

Den 2 oktober fick vi lyssna till Marie Bystöms
charmerande berättele om sina äventyr till sjöss,
berättelser som hon också samlat i boken, Min sjöfartsbok. Boken bygger i huvudsak på breväxlingen
med sonen Torgny.
Så var det Lars Zimmermans tur, den 29 oktober,
att beskriva de speciella
villkoren som rådde på
lotsutkik och fyrplatser.
Bland lotsar och fyrmän
drog fulla hus och det är alltid lika intressant att få del
av Lars kunnande.
Den 5 november berättade
Urban Börjesson under rubriken Mitt Majorna om sin
uppväxt i stadsdelen Majorna, om Bracka ungdomsgård
och allt som hände där. Främst var det idrotten som
engagerade honom och kompisarna. Urban är ordförande i föreningen Gamla Majgrabbarna. Han berättade
medryckande om bilder från förr, bland annat från Göteborgs fiskehamn.
Detta är sista numret av Hemmahamn och redaktionen vill tacka alla er som bidragir med berättelser och reportage.
Ett särskilt tack till Lasse Hult som rapporterat
från sitt viktiga arbete bland sjömän i våra halländska hamnar. Ett arbete vi hoppas kommer att
T/S Gunilla
Lasse Hult
fortsätta. Öckerö Seglande Gymnasieskola har
bidragit med medryckande berättelser av T/S Gunillas unga besättning.
13

Från hamnarna

Bild och text, Lasse Hult

Onsdag 11/9. 24 - tim
Rosenhill. Det röda lage
kapp. NOS mötte Stena
vann gjorde NOS som f
mästare , bästa lastbåt b
15/7 Det blev en riktig bra dag på kajen i Halmstad. Hoppas att ni som sjöpokalsidrottade inte hade för mycket träningsvärk nästa dag. Vacker flagga!
Tack för i dag! Lasse Hult

Sol Petersson flyger.
Och håret hjälper till.

14
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Kockan Marina Siirilä stöter kula.
Men det ser ni ju.

11/9 t v. Det är
sällan jag är med på
foton. Men denna
gången blev det så.
Fartyget Gute ligger
till kaj i Uddevalla
och dom ville sporta.
Dessutom fyllde
kaptenen år. En fin
dag ute på en GAISgrön gräsmatta.
Kaptenen blev glad
och sportresultaten
blev bra. GUTE
ligger just nu 4:a i
sjöpokalen. Lasse

12/10 Nede
Hon är styr
Hon ligger
Här förbere

mmars fotbollsturnering
get heter Deep sea Norda Jutlandica i finalen
för första gången blev
blev Ternhav

T h ,Två damer
från Stena Line.
Med på fotot är
Jesper Ek och
undertecknad.
Hälsningar Lasse

27/9 Här har vi
tre “grabbar “ från
IDA H. Klara
att starta sitt 60
– meterslopp på
kajen i Halmstad!

erst t v. En väldigt duktig “ sporttjej.”
rmanska ombord på Nimbus.
bra till i flera av sportgrenarna.
eder hon sej för ett stående höjdhopp.

T h Obbola har vunnit
väldigt mycket. Men
det finns ju flera fartyg
som fått ta emot många
pokaler och diplomer!

Nederst t h. Kulan är i luften . Den landar
på 8,70. Vittnet till resultatet är Marcus .

15
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Sjömanskyrkan i Backspegelns ljus och Nutida möjligheter!
År 1945 anlände det vackra fartyget
Gripsholm till Amerikakajen i Göteborg. Det var hennes första anlöp efter
Världskriget. Det var en stor händelse

och folkskaran var betydande, enligt
fotografiet i den lilla tidningen, som
gick undernamnet: ”Meddelande från
Göteborgs kyrkliga sjömansvård Läsrum för sjömän”.
Jag dyker med andra ord ner i Sjömanskyrkans historiska händelser.
De ligger där på ett betydande djup;
nu bör de upptäckas och föras upp till
ytan. Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget, Amerikagatan 2, bär självklart
på en dramatisk historia - en historia
som bör bevaras rent bokstavligen, när
det gäller verksamhet och byggnad.
I samma nummer av tidningen förkunnas att en stor donation har inkommit till sjömanskyrklig verksamhet. Den eller de som står bakom
donationen vill för stunden vara anonyma. 600.000 kr. har kommit in för
att finansiera en större byggnad. Dessutom finns ett tillägg att ytterligare
150.000 kr. skall stå till Sjömanskyrkans förfogande.
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Göteborgs stad har generöst ställt
mark till förfogande - högst upp på
Stigberget, Majornas 4 rote vid Amerikagatan - med vidsträckt utsikt som
från en ärofull kommandobrygga. En
byggnadskommitté på fem personer
har tillsats och tankarna är i full gång.
Byggnadsfirma är F. Pettersson och
Söner. Från Styrelsens beskrivning
kan ytterligare citeras:
Den planerade Sjömansgården kommer
förutom kafé och läsrumslokaler att innehålla gymnastiksal, biljard- och spelrum,
bibliotek, samlingssalar för de kretsar som
ekonomiskt genom sitt arbete stödja sjömansvården och högtidssal, för att nämna några av de välbehövliga utrymmen
vi här kommer att förfoga över. Det blir
tidsenliga och ändamålsenliga lokaler.
(1945 s 8).
Första gången som tidningsläsarna får
information om Sjömanskyrkans exteriör mot hamnen är i ett nummer av
tidningen kommande år. Dock dröjer
det flera år innan det s.k. byggnadstillståndet ges.
1953 kan arbetet börja. ”I slutet av september eller i början av oktober kan vi
hälsa våra sjömän och alla sjömansvårdens vänner och gynnare välkomna att
gästa oss under vårt eget tak”, som det
heter.
1954 kommer att bli ett märkesår i
Göteborgs Kyrkliga Sjömansvårds
historia.
Invigningen äger rum den 29 september och förrättas av biskop Bo Giertz,
som också blir verksamhetens inspek-

tor. Nu tillkännages vilka donatorerna är.
Arkitekt Jan Steen kan konstatera att
det är makarna Karin och Herbert
Jacobson, som står bakom den stora
gåvan. Vid invigningen får även sjömansvården 100.000 kr av rederifirman Axel Broström & Son. Ett par
dagar efter invigningen kommer H.
Maj:t Drottning Louise för att med
sin närvaro skänka glans över den nya

ningsrum och restaurangen Kulingen.
Längst bort tronar andaktsrummet och
biblioteket, som numera används som
sammanträdesrum och samtalsrum.
När vi tar hissen en trappa upp når
vi Skeppet - den stora samlingslokalen med läktare och filmapparatsrum.

Här finns salongens fina utsikt över
den stilla hamnen, där Stenafärjorna
regelbundet, som klockan - passerar.
Snett till vänster de stora kryssningsfartygen och till höger om man skådar
långt - Läppstiftets ”röda mun”.

Drottning Louise anländer.

byggnaden på Amerikagatan. Ett porträtt av den kungliga högheten hänger
fortfarande i Mässen.
Sjömansgården/Sjömanskyrkan har
en golvyta av 1.700 kvadratmeter. Den
är ännu intakt. Väggar och tak speglar en gammal tid, då ”ära och glans”
följde våra vägar och väggar.
På nedre plan finns snickeriet, bastun,
studierum och samlingsrum, som för
närvarande hyrs av Sverige/finska föreningen. På mittplanet finner vi ingången
med reception, tidningsrum, utställ-

I huset finns även övernattingslägenheter och kök, varifrån serveras
hemlagat varje vardag under året. Ca
40.000 besökare strömmar årligen
över ytterdörrens tröskel.
Under femtiotalet kan man även se
siffran 80- och 90.000 besökare. Men
trots förändringar i både samhälle och
sjöfart fungerar byggnaden som ett
självklart hem, en hamn för många
tusen människor i Göteborg och dess
närhet.
Med denna bakgrund tecknad utifrån
läsning av tidningen Hemmahamn är
det svårt att föreställa sig att dessa genuina ”göteborgslokaler” kommer att
gå i graven. Man kan hävda att det är
nu dags för en K-märkning, och där17

med ett efterföljande ansvar från Göteborgs stads sida att vårda byggnaden.
Nu när det skall satsas miljoner på en
granne dvs. Sjöfartsmuseet så skulle
det kunna vara en naturlig följd att
även inköpa och restaurera Sjömansgården på Amerikagatan. Den är, som
sagt, sammanvuxen med de kulturella
föreningarna som existerar i Majorna,
då det handlar om konst, måleri och
kultur av olika slag. Ja, inte minst den
sociala samvaron som bygger på gemensamma kulturella upplevelser i
fina lokaler och traditionella scener.
Därför är det i dag mer än nödvändigt att se till att byggnaden på Stigbergstorget får en nödvändig upprustning och ett framtida utnyttjande som
kommer alla göteborgare till del.
På den privata marknaden skulle i
fösta hand företag och rederier, som

har anknytning till svensk fartygsverksamhet, sponsra och investera i
byggnaden.
Dessutom går det att i framtiden hyra
in sig för sammanträden, konferenser
och föredrag.
Den svenska sjöfartstraditionen är
stark som vatten. Låt oss bäras vidare
av de vågor som omger oss med trygghet och stryka.
Låt Sjömanskyrkan leva vidare!
Låt fartygen ankra upp i våra hamnar
under kortare och längre tider. Låt
sjömännen få ett hem, en hamn att
komma till, liksom en gång besättningen på det vackra Gripsholm efter
det förödande krigets upplevelser!
Hans-Evert Renérius
Sjömanspräst, författare

Verksamheten på Sjömanskyrkan Amerikagatan 2 i Göteborgs stift
kommer att upphöra den sista december 2019.

Restaurang Café Kulingen
Lunch serveras måndag - fredag 11.30 -14.00
till och med den 19 dec
Pris: 80 kr inkl sallad, vatten och kaffe. Alternativ finns
För meny se vår hemsida: www.sjomanskyrkan.se
Rolf Öberg har lämnat oss!

Rolf har under många år varit Sjömanskyrkans alltiallo.
Han har bokstavligen varit i byggnaden 24 timmar om
dygnet. Han har sett till att soprummet tömts på sitt innehåll, att saker och ting funnits på plats, att parkeringsplatserna fylls med behöriga, samtidigt som Rolf med iver och
noggrannhet bevakat ytterdörren så alla behöriga kommit
in. Rolf har med sin personliga energi under åren tillfört personal och besökare humor, livsglädje och fin gemenskap. 23 november fick vi budet om att
Rolf har kallats hem till den Heliga Fridens Himmel. Vila i Herrens frid!
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Bokrecension
Den levande
”innervarelsen”.
- en biografi över
Selma Lagerlöf

Plötsligt...
Det går inte att undgå den omedelbara
öppningsfrasen i Selma Lagerlöfs roman
Gösta Berlings saga: ”Plötsligt stod han
där i predikstolen!” Det är som vi alla har
suttit och väntat på den. För visst handlar
det om väntan - väntan och längtan efter
det som berör och tar tag i det inre, i den
där personliga själen, som är så ogripbar
och samtidigt så närvarande och nödvändig.
Selma L. skriver utifrån sitt inre; ett kreativt flöde och tillstånd som ofta kommer
fram, då hon skriver från det hon kallar
”innervarelsen”. Det är där det händer.
Det är här som en författares kraftcentrum existerar och låter sig expandera i en
sorts ”gudomlig” rörelse. Biografiskrivaren
Anna-Karin Palms avslutar levnadsbeskrivningen över Selma L. med liknande
rader. I Epilogen heter det:
Hon skriver nära det hon kallar ”innervarelsen”, skriver i kontakt med sitt omedvetna
och det skapar en särskild förtrolighet med
läsaren. Det är som om hon hämtar upp en
ton djupt ur sitt innersta, och genom texten vi
läser ljuder den med sin fulla klang i vårt eget
inre rum och sätter vår värld i rörelse.
Ja, så är det och Selma L. Hon visste detta
till fulländning. Hon trollade i sitt innersta fram de gestalter, som kom en hel
värld att sätta henne i främsta ledet som

författare.
Nobelpriset 1909 gjorde henne legendarisk och införd i den litterära kanon, som
hör till litteraturens historia. Även om
det nu fanns negativa röster under hennes dåtid, liksom senare, har hon själv på
ett övertygande sätt besegrat sina fiender:
Carl David af Wirsén, Kurt Warburg och
under senare tid Sven Delblanc. De rösterna tystnar snabbt vid läsning av AnnaKarin Palms väl genomarbetade biografi.
En bok som påbörjades 2013 och nu är
en guldgruva för dem som vill få ett helhetsgrepp om Mårbackas drottning och
prinsessa.
I fjorton välskrivna kapitel stiger Selma L.
fram alltifrån den unga, växande flickan
på ett blomstrande Mårbacka, över seminarietiden, de många resorna, de intensiva
kvinnliga kontakterna, skapandet, ekonomin och återkomsten till ett Mårbacka,
som tar både pengar och arbetskraftkraft
i anspråk.
Mårbacka. Stockholm. Landskrona.
Inledningskapitlet fokuserar på en författare, som nu stiger fram i rampljuset.
Från det undanskymda egna skrivandet i
ett rum på Mårbacka i Värmland, och fritidsskrivande under nätter i Landskrona,
kommer så debuten - Gösta Berlings saga
- i januari 1891 i tidningen Idun, där en
del av den s.k. presentupplagan publiceras.
Men innan dess fanns mödorna och bekymren om ekonomin.
Det misskötta Mårbacka går till försäljning. Moder Louise och faster Lovisa
tvingas att flytta till olika orter där barnen
finns. Selma tjänar 1000 kr om året som
lärarinna. Hon är inneboende och skrivandet sker nattetid.
Selma - alltså 26 år och har fått lärartjänst
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i Landskrona. Här blir hon i fem år; träffar livskamrater, som kommer att följa
livet ut som Anna Oom och Elise Malmros. Hon inspireras ideologiskt av Herbert
Spencers humanistiska människosyn och
har regelbunden kontakt med sin mentor
Sofie Adlersparre.
”Linneförrådet” på Mårbacka har sett sina
bästa dagar och nu återstår en revansch i
samhället, som heter författaren Selma
Lagerlöf. Den individuella protesten är
tydlig. Hon är avvikande och kommer
inte att gifta sig eller innefattas i den sociala kontext som heter familjeliv. Redan
tidigt under uppväxttiden fick hon möjlighet att odla sin egen personlighet.
Det långa håret ”flätan” kapades snabbt en
vårdag 1889. Nu står hon där med en klar
individuellt fixerad kvinnoprofil. Den nya
kvinnan, det nya könet, som medför frihet
och oberoende, trofasthet och originalitet.
Selma är det fjärde barnet i familjen, som
kommer till världen den 20 november
1858. Mönsterskrivaren Löjtnant Lagerlöf har fått ytterligare ett barn att omhulda. Hon har en skada från födelsen och
sänds till Stockholm för sjukgymnastik.
Hon bor hos släktingar - fam. Afzelius
i stadens centrum. Senare dock inackorderad på Malmskillnadsgatan 48 C. Hit
kommer hon även senare då hon genomgår en ettårig kurs på Sjöbergska lyceet,
för att förbereda inträdet till det Högre
lärarinneseminariet.
Selma är ambitiös. Hon får smak på det
kulturella livet i Stockholm och kommer
alltid att återvända till teatrar, konst och
litterära soaréer. Hon blir lärarinnan som
kan försörja sig och sina närmaste. Under
de fem åren i Landskrona kommer hon att
få ”luft under vingarna”, som Palm skriver.
Äntligen stod hon i blickpunkten och
den nya berättarstilen var ett faktum, då
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Gösta Berling tog det litterära Sverige
med storm.
Sophie Elkan.
Under nyåret 1894 träffar hon Sophie Elkan - den förmögna judinnan från Göteborg, som kom att bli hennes livsledsagerska under kommande år.
Hon är själv författare, reslysten och nyfiken. En reseplanerare av stora mått, vilket
väl kommer till pass, då de gemensamma
resorna ut i Europa skall bli till. Sorgens
svarta Sophie tilltalar Selma. Hon lyfter
på sorgfloret och ser in i hennes ögon konstaterar: ”Vi två för alltid!”
Tiden var nu inne för att betrakta Selma
L. som en etablerad författare. Nu också
kontrakterad genom Karl-Otto Bonnier
fr.o.m. 1900, och därmed kunde planerade idéer och ekonomier, utgivningar,
diskuteras och genomföras.
En s.k. utbildningsresa till Italien genomfördes såsom sed var för den bildade överklassen. Rom besöktes under tiden 18951896. Nu initierades också intrycken till
Antikrists mirakler, som utkom 1897. På
hemväg kunde Sophie E. besöka sin frånvarande kärlek i Belgien - Sluy. Selma och
Sophie var nu alltså resenärer i världen ett jetset av nutida märke bevakat av press
och media.
Mot slutet av decenniet uppkom idéerna
om utvandrarna till Jerusalem från Nås i
Dalarna. En intressant parallell, som senare Vilhelm Moberg återkom till femtio
år senare med sin utvandrarserie.
Här hade också religion och fattigdom
ett symbiotiskt förhållande. Selma såg
naturligtvis tidigt sprängkraften i denna
av i första hand religiösa motiveringar genomförda emigration.

Jerusalem och Nils Holgersson.
Chicagobon Anna Spaffords Jerusalmenskoloni behövde påfyllning. ”Den
yttersta tiden” var inne och den bibliska
egendomsgemenskapen skulle nu uppfyllas. De rätt troende samlas i den helga
staden - Jerusalem. Med Osmanska rikets
sönderfall och Jerusalems laglösa tillstånd
kommer dock mycket svåra omständighet
att möta utvandrarfolket från Nås. Selma
besöker Nås och kolonin i Jerusalem. Hon
tar senare in på pensionatet Råbäck vid
Kinnekulle för att fullborda böckerna Jerusalem I och II.
De kvinnliga passionerna blir fler och
komplicerade för Selma, men författarframgångarna fortgår. Hon träffar den
välbärgande Valborg Olander i Falun; en
omtumlande bekantskap, då den förmodligen leder till fysisk, sexuell närhet.
Vid denna tid kommer överläraren Alfred
Dalin från Huskvarna med en pedagogisk önskan om en läsebok för folkskolan. Selma kontaktas och hon är inte helt
ointresserad. Dock kommer detta projekt
att ta mycket tid och många mödor i anspråk, då Nils Holgerssons underbara resa
genom Sverige skall komma till stånd.
Selma dubbelskriver och hon publicerar
noveller i Idun tex. långnovellen om Herr
Arnes penningar. Även ”Fågel Rödbröst”
i Kristus - legender ges ut 1904.
Alla utgivningar på Bonniers går mycket
bra och honoraren strömmar in och ökar
den personliga kassan för varje år. Selma
blir en förmögen kvinna med dåtidens
mått mätt. Hon beklagar sig beträffande
skrivarmödorna och publiceringspressen,
men hon tycks ha en god fysik och hög
arbetsförmåga.
1904 har Selma en årsinkomst på 18000
kr, vilket idag motsvarar 1 miljon. Hon
kan därmed köpa tillbaka en del av Mår-

backa - den gamla släktgården i Värmland,
samtidigt som hon har försörjningsansvar
för mamma Louise och faster Lovisa. Vid
denna tid blir det dock en resa till London
med besök på den engelska landbygden.
1906 utges Nils Holgerssons underbara
resa genom Sverige. Det blir en formidabel succé. 20000 ex säljs omgående. Förlaget trycker därefter i ett svep 100.000 ex.
som distribueras till landets skolsalar.
Selma står nu på god ekonomisk grund,
vilket gör henne trygg i sin roll som godsägare och senare som arbetsledare för folket på Mårbacka gård.
Nobelpriset.
Selma Lagerlöf är nu ett självklart centrum för kvinnor i Sverige. Hon är den
lysande stjärnan i både rösträttsdebatt
och i jämlikhetsarbetet. Många ledande
kritiker föreslår henne till Nobelpriset.
Och mycket riktigt - år 1909 tilldelas hon
detta redan nu världsunika pris. Summan
är 139.799 kr. och 83 öre. I dagens penningvärde - 7 miljoner. Återköp av hela
Mårbacka gård görs.
Vid denna tid - 1908 - träffar Selma den
vitala och aktiva journalisten Ida Bäckman. Hon kommer att stå Selma nära,
men det framkommer även en komplicerad relation till Gustav Fröding, som Ida
Bäckman haft kontakt med sedan många
år. Triangeldramat Backman-FrödingLagerlöf har sett dagens ljus.
Nåväl - på det konkreta planet genomförs
1912 en resa till Finland och Ryssland.
Selma kommer vid denna tid att intressera
sig för kristen mystik, de inre världarna,
som sedan gammal legat hennes personlighet nära. Gamla arvfiender går ur tiden
som David av Wirsén och August Strindberg. Nya tankar och tidsmarkörer, personer, kommer upp, såsom Freud, Tagore,
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Steiner. Biografiskrivaren Palm gör här
enkla och tydliga omvärldsanalyser, för
att kunna fånga in den tidsanda som präglar medvetna författare och skribenter.
Tiden före och under det första världskriget är prövande för alla och även Selma
dras in under dessa smärtsamma och dödliga valv.
Svenska Akademien.
Nu väljes Selma till ledamot av den Svenska Akademien 1914 - dock accepterar hon
efter vissa betänkigheter och förfrågningar. Men för kvinnosakens skull vill hon
även här bryta det härskande ”gubbväldet”. Boken Bannlyst, tankar under och
om första världskriget, kommer 1918 just då freden inträder.
Vilgot Sjöström vill göra film av Körkarlen år 1921. Nu är hon också inne i filmens värld och hennes popularitet ökar.
Men trots alla yttre utmärkelser och publika uppträdanden skriver Selma att hon
är i första hand ”diktare”. Att skriva är
hennes uppgift, kall och tillfredsställelse.
Hon firar sina jämna födelsedagar 60 och
70 med pompa och ståt.
Livskamraten Sopfie Elkan avlider den
femte april 1921. Selma är med på begravningen i Göteborg. En relation är
över, som haft sina smärtsamma dalar
och högstämda bestigningar. De har varit olika personligheter men på ett nästan
organiskt sätt berikat varandra kreativitet,
genom resor, upplevelser och kärlekar.
Boken om Mårbacka kommer 1922 och
böcker om Charlotte Löwensköld och
Anna Svärd några år senare.
En ny kärleksrelation uppstår, då Selma
möter friherrinnan Henrietta Coyet ”Ette”, som hon kallas. Hon blir ett psy-

kologiskt stöd under de år som hon har
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kvar. Dagboken - Selma Ottilia Lovisa - kommer ut till julhandeln 1932.
Depressioner och sjukdomar kommer
och går under de senare åren. De 80
åren firas hos Valborg Olander i Stockholm. Under hösten 1936 återvänder
Selma till sitt älskade Mårbacka.
I januari 1939 skriver hon till Ida

Bäckman att hon har skrivet ”flera timmar i sträck”. Det blir hennes sista ord.
Natten den 8 mars 1940 drabbas Selma av
en hjärnblödning. Det bäddas år henne i
Elkan-rummet - det ljusa och soliga rummet på Mårbacka.
Under morgonen den 16 mars sluter hon
sina ögon för gott. Systern Gerda och livskamraten Valborg finns vid hennes sida.
Hans-Evert Renérius
Bok: En biografi över Selma Lagerlöf.
Anna-Karin Palm. Bonniers s. 682.
”Jag vill sätta världen i rörelse”.

Öppet arkiv

Till Sverige, efter 20 år

Den 10 november lämnade Crystal Sea Chicago för
en mödosam färd till Montreal genom Lake Michigan, Lake Huron, Lake Eire och Lake Ontario.
Mellan sjöarna gick kanaler med slussar och hela
besättningen fick hjälpa till med förtöjningar. Det
blev 42 timmar utan sömn. Hela resan från Chicago
tog sex dygn. Men efter att ha hunnit till Montreal
precis innan kanalerna mellan Stora Sjöarna stängdes för vintern och lastat djupfryst ål i Qubeck bar
det till slut av över Atlanten den 22 november.

D

en 26 november dog vår Chief av
en hjärtinfarkt. Vi begravde honom
inte till sjöss utan lade honom i ett tomt
däcksförråd. Sedan var jag och frysmaskinisten där två gånger om dygnet och
täckte honom med CO2-skum.
När vi kom till Le Havre i Frankrike
den 29 blev han tagen iland och skickad till sin hemort i Sverige för en riktig
begravning.
Vi gick från Le Havre den 3 december,
till London. Där tog jag en halv fridag,
för jag ville handla lite. Bland annat så
köpte jag mig en riktig överrock. Jag
hade dåligt ställt med riktiga vinterkläder och det såg ut som vi skulle bli
uppe i Europa ett tag. Från London
gick vi till Hamburg och vi kom dit
den 11 december. Efter slutlossning
gick vi in i Bloom & Voss torrdocka
för en riktig genomgång och klassning
av fartyget. Det var den 14 december.
Eftersom jag inte hade varit i Sverige
sedan den 28 februari 1946, nästan för
20 år sedan, frågade jag Överstyrman
om jag kunde få ledigt några dagar, för
att åka till Sverige och hälsa på min
gamle far och andra släktingar.

Jag var nu australiensk medborgare,
så det var ingen risk att jag åkte in i
lumpen.
Jovisst skulle jag få ledigt några dagar
men jag var tvungen att vara tillbaka
ombord före julafton, eftersom vi skulle docka ur då. Det var OK för mig,
fastän jag tyckte han kunde låtit mig
få stanna i Sverige över julen. Vi skulle
ändå inte lämna Hamburg förrän tidigast den 30 december. Men jag ville
inte pröva min lycka för hårt, så den
16 satte jag mig på tåget till Göteborg.
Jag kom till Göreborg sent på eftermiddagen och eftersom min bror Ivan
bodde där och jobbade som byggnadsarbetare, sökte jag upp honom. Han
var gift nu, men hans fru hade blivit
handikappad efter en propp i hjärnan
så hon var halvt förlamad. Det var förstås ett hårt slag för dem båda. men
Ivan tog det som sin lott att sköta om
sin fru och ändå jobba full tid.
Ivan blev glad när jag kom och vi tre
åkte till en reataurang, åt, drack och
pratade. När vi kom hem till Ivans
och Märtas plats så bäddade Ivan ner
Märta. Sedan fortsatte vi att prata över
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några groggar, så klockan blev 4 innan
vi lade oss. Ivan skulle upp igen kl halv
sex för att göra Märta i ordning för dagen och ge henne frukost. Sedan skulle han till jobbet, men han hade nära
väg dit. Han hade satt två klockor på
ringning, men varken han eller Märta
vaknade. Fast det gjorde jag, som låg i
köket. Så jag steg upp och väckte dem.
Vi drack kaffe och åt smörgås.
När Ivan gick till jobbet åkte jag till
järnvägsstationen för att ta tåget till
Örebro. Där bodde far hos en av mina
systrar. Det var mycket kallt det här
året, och massor av snö, så jag var glad
för min överrock som jag köpt i London.
För att komma till min barndomsstad,
Örebro, var jag tvungen att byta tåg i
Hallsberg. Det var 20 grader kallt och
en kylig vind blåste. Jag frös om fötterna, för jag hade bara tunna skor på
mig. Mina tankar just då var inte glädje över att återse mitt fosterland, oh
nej. Min tanke var: Vad faen gör du här,
Nisse? Så här var det aldrig i Brisbane.
Tåget mot Örebro kom äntligen in

Ett vintrigt Örebro

och jag kunde fortsätta. Eftersom 20
år hade förflutit sedan jag var här sist
hade det förändrats en hel del, så jag
tog en taxi till min syster Mina och
min svåger Gunnar, där far bodde.
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Min far var nu 87 år, men rätt så pigg
ändå. Han blev glad att se mig men
jag var inte så säker på hur min svåger
kände det. Allt han sade när han öppnade dörren var: Jasså, är det du. Jag
kunde förstås ha fel, men jag fick den
känslan att jag var inte så där riktigt
välkommen. Men man får inte glömma, att sjöfolk inte var så där väldigt
ansedda, speciellt inte inåt landet. Det
är vi väl inte nu heller, för den delen.
Min äldsta syster Gullie bodde inte
så långt därifrån. Hon var änka sedan
många år tillbaka. Så jag fick bo hos
henne de dagarna jag var i Örebro, eftersom hon hade gott om plats.
Jag såg inte mycket av själva stan, eftersom det var kallt. Men julruschen
var i full gång. För det mesta var jag
hos far, och så träffade jag en del andra släktingar, bland annat en tredje
syster, Svea, och hennes man Gösta.
De hade en dotter som jag aldrig hade
sett. Hon var född efter jag hade lämnat Sverige. Sen kom Gun-Brih från
Stockholm för att hälsa på mig. Det är
Minas och Gunnars dotter. Hur konstigt det än låter så fick jag en känsla
av att jag inte riktig passade in i familjen, men det berodde väl på att jag inte
hade varit nära mina släktingar på så
länge.
Jag tror den enda som förstod mig riktigt riktigt var Ove, min syster Gullies
son. Han hade varit ute i FN-tjänst
några gånger. I alla fall så var jag glad
att jag hade kommit hem, för fars
skull.
När jag var färdig att åka tillbaka till
Hamburg och sade adjö till far. var
hans sista ord till mig: Tack min son för
att du kom och hälsade på mig. Dessa ord

gick rätt in i mitt hjärta, och jag kunde
inte säga ett ord för då hade jag brustit i
gråt. Det påminde om min dotter Jans
ord till mig när jag flyttade från Jackie,
fast då i en annan bemärkelse. Jag visste nu att far inte var lycklig, även om
Mina och Gunnar tog väl hand om
honom. Men han trivdes inte inne i
stan. Han var en skogsmänniska och
längtade tillbaka till landsbygden. Där
hade han jobbat i hela sitt liv, bland
skog och öppna landskap. Jag förstod
honom mycket väl. Därför lovade jag
honom att komma igen om ett år eller
så. När jag återvände till Göteborg var
Ivan på statonen och mötte mig. Sedan gick vi till hotell Eggers där hans

fru väntade på oss. Det blev ännu en
festmiddag och jag övernattade åter
hos Ivan och Märta. Inte så lite trött
och fyllesjuk satte jag mig på tåget till
Hamburg. Den första jag träffade när
jag återvände till båten var kapten och
han ville veta vad jag gjorde tillbaka.
Han var av den uppfattningen att jag
skulle komma tillbaka efter jul. Så jag
talade om överstyrmans villkor, och
här var jag nu dagen före julafton.
Kapten bara skakade på huvudet och
såg förvånad ut. Han tyckte att jag
kunde ha stannat i Sverige över jul,
eftersom jag inte hade varit där på så
länge.

Sjömanskyrkan i Hamburg

På annandagen gick jag till den Svenska Sjömanskyrkan i Hamburg. Där
hade de en slags julfest och där träffade jag en gammal svensk dam. Hon
hade bott i Hamburg under kriget
och upplevt dess fasor. Hon var en
pigg gammal dam, och full av humor.
Hon kallade över en ung dam som
hon kände väl och presenterade oss för
varandra. Renate Andersson, hette damen jag blev presenterad för, och hon
pratade flytande svenska. Nu sade den
gamla damen: Nu tar du Renate med
dig på stan för några rejäla drinkar, för
här riskerar ni att halsen torkar ut på er.
Så vi lydde den gamla damens råd, och
det blev början till en lång bekantskap.
Vi kom så bra överens att vi lovade
hålla kontakten brevledes för Renate
planerade att resa till New York och
gick just nu och väntade på arbetstillstånd i Amerika.
Den 30 december gav vi oss iväg från
Hamburg och vi gick på lätten till
Santos i Brasilien.
Hälsningar Nisse Andersson
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Epilog

Tidningen Hemmahamn har under 60 år speglat en verksamhet,
som varit av social och diakonal natur. När mitt öga sveper genom de
olika årgångarna rullas en pågående film upp på minnesduken - för
inkännande, ihågkomster och plötsliga insikter om att jag har glömt
- eller snarare vi har glömt - och påminns ännu en gång om hur olika
människor och personligheter funnit samhörighet och kraft inom den
sjömanskyrkliga verksamheten.

N

amnen rullar på bandet: Sven
Johansson, Torsten Malmeström,
Leif Sjöstedt, Krister I:son Lundin, Ib
Pilbladh. Och så alla de ordföranden,
som hållit i styrelseklubban och med
fotografiska leenden försäkrat om att
allt är bra.
Hemmahamn - en spegel av sjöfolkets
verksamhet. Nu inbunden
för att visa semestergården
på Ellös, Sjögården, dess
uppgång och fall.

löpare. De färgrika biljardkulorna
som stötvis, osäkert rullar vidare
och alla de böcker i biblioteket, vilka
berikat och stimulerat.
Allt finns i denna skrift Hemmahamn - som oftast börjar med
att Sjömansprästen och Ordföranden
har ordet; för att sluta med några
lästips, personliga
intervjuer eller information
av vad som hänt i
hamnarna: Halmstad,
Falkenberg, Varberg,
Göteborg och Uddevalla
m.fl.

Verksamheterna på
Amerikagatan 2, där
sjömansfruar och änkor
febrilt stickar sig in
Papperstidningen med ca.
i historiens sykrets;
5000 ex. har gjort sitt. De
basarerna, de ekonomiska
adresserade mottagarna
tillskotten, bidragen,
står nu tomhänta. Den
donationerna. Ja, allt
ansvarige utgivaren drar
Mary Johansson
tillsammans finns där
en lättnadens suck. Nu har
med den flitige föreståndaren Seth
hemsidan tagit över och den digitala
Göthager, husmor Mary Johansson
världen fortskrider i snabb och
eller bordtennisspelaren Olle Lunman oväntad takt och förvandling!
i BTK Sjöbjörnen, samt besöken av
Hasse Alsér och Kjell "Hammaren"
Hans-Evert Renérius		
Johansson.
Sjömanspräst och redaktör.
Och så de tysta schackspelarna som
i koncentration stirrar ner mot både
Kerstin Franzén
kung, drottning och en vilsekommen Journalist och redaktör
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Gudstjänster
Vi firar gudstjänst
varje söndag kl 13.00
Alltid Kyrkkaffe

Varmt välkomna!
1 december, kl. 13.00 Första södagen i Advent.
Renérius/Gyllenros
Plats, Skeppet
8 december kl. 13.00 Andra söndagen i Advent,
Karlsson/Gyllensos
15 december kl. 15.00 o 17.30
Plats, Skeppet

Julglädje med Högsbokören.

22 december kl. 13.00 Fjärde söndagen i Advent.
Granstedt/Gyllenros

Juldagsgudstjänst
25 december kl 11.00
Hans-Evert Renérius
Musik, Ulla Gyllenros
Plats: Skeppet
Detta är den sista
gudstjänsten som firas
i Sjömanskyrkan

Personalen på sjömanskyrkan önskar er alla
EN R IKTGT VÄLSIGNAD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
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POSTTIDNING
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan. (ej adressidan)

B

Söndag 15 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 (10 år),
trumpet och sång.
Annamaria Gillholm, piano
Dirigent, ledare och violin

Magnus Wassenius

Sjömanskyrkorna i Göteborgs stift
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