
D

68 69

  SJÖFARTSTIDNINGEN NR 02, 22 FEbRuARI 2019D Kultur   SJÖMANSKYRKAN I GÖTEbORG  TEXT: HENRIK EKbERG

Liksom många andra kyrkor är även Sjö-
manskyrkan i Göteborg tämligen högt 
belägen, längst upp på Stigberget i Major-
na. Nog för att Masthuggskyrkan ovanför 
har en betydligt vidare utsikt, men Sjö-
manskyrkans vy ut mot inre hamnen går 
inte direkt av för hackor. Där nere radar 
kajerna och terminalerna upp sig bland 
Stena-färjor, Älvsnabben och fartyg på väg 
upp i Göta älv.

Byggnaden från 1954 mäter hela 1 700 
kvadratmeter och är klädd i det för tiden 
karaktäristiska gula teglet. När Sjöfartstid-
ningen besöker kyrkan klockan tio en helt 
vanligt onsdag börjar redan restaurangen 
fyllas med fikasugna sällskap. Hans-Evert 
Renérius är förutom sjömanspräst även 
journalist, författare och lärare. Sedan i 
november är det han som håller i guds-
tjänsterna och ser till att verksamheten 
går runt ekonomiskt. 

Vilket inte är helt lätt, visar det sig. 
Byggnaden kostar att driva och underhål-
la. Medan Göteborgs stift betalar Renérius 
lön, så står den självständiga Stiftelsen 
Sjömanskyrkan i Göteborg för resterande 
anställdas lön.   

– Tidigare sponsrade Göteborgs stift 
Sjömanskyrkan, men det gör de inte läng-

re, förutom min lön då. Dessutom fick vi 
tidigare pengar från Göteborg kyrkliga 
samfällighet, men 2017 omorganiserades 
stiftet och samfälligheten lades ner. Nu 
försöker vi i stället få församlingar i regio-
nen att stödja oss ekonomiskt, berättar 
Hans-Evert Renérius.  

Hyr ut till Seko sjöfolk
Annars är byggnaden den primära 
inkomstkällan. I dag hyrs till exempel 
delar av källarvåningen ut till Finska För-
eningen och Göteborgs Kvinnliga Diskus-
sionsklubb hyr varje måndag konferens-
lokalen på övervåningen, som inkluderar 
den stora kyrksalen med scen och läktare. 
Värdinna i kyrkan är Viola Pettersson Ver-
gouwe.

– Här uppe har vi cirka 10 000 besöka-
re om året och då handlar det om minnes-
stunder, årsmöten, dop, konserter, körer 
och så vidare. Vi har även filmvisning här, 
säger hon och tillägger att vissa scener 
från SVT-serien Vår tid är nu spelades in i 
kyrksalen. 

En lägenhet i huset hyrs ut till Seko 
sjöfolk, som nyttjar den som övernatt-
ningslägenhet för sjömän som behöver 
någonstans att bo i Göteborg. I övrigt lock-

as många äldre och nu verksamma sjömän 
till Sjömanskyrkan, berättar Hans-Evert 
Renérius. 

– De vill gärna förlägga till exempel  
bröllop och dop här. Många sjömän har av 
tradition en kristen hållning, utelämnade 
åt naturens makter tills havs som de är.

Själv har han vigt bröllopspar på alla 
möjliga platser, inte minst ombord på far-
tyg.  

– Jag har varit ute mitt på Atlanten, på 
en strand på St. Barth, uppe i fjälltoppar, 
på Vinga och så vidare. Under 1980-talet 

vigde jag halva Stena-styrkan, då jobbade 
jag även för rederiet. Senaste fartyget jag 
var ute på var Völkerfreundschaft, alltså 
tidigare Stockholm, som Stena Line då 
hyrde in. 

Delar ut tidningar
På första våningsplan, bredvid restau-
rangen, kan man kan slå sig ner med 
en dagstidning eller en sjöfartstidning. 
Entréplan rymmer även bibliotek och 
kontorsutrymmen för de anställda. 
Längst väggarna upp till övervåningen 

hänger minnestavlor över sjömän som 
stupat i världskrigen och källaren är 
bland annat utrustad med bastu och 
snickeriverkstad, som är möjliga att hyra. 
En traditionellt sett viktig uppgift som 
kyrkan har är att förse fartygen som läg-
ger till i Göteborg med tidningar. 

– Jag har jobbat så många år här så de 
förväntar sig att jag kommer varje dag. 
Vissa vill ha tidningen, andra vill bara pra-
ta lite, säger assistent Marina Bengtsson, 
som även åker runt och samtalar med 
pensionerade sjömän i Göteborg.

Hon har själv jobbat till sjöss och vet 
vad ett besök från Sjömanskyrkan bety-
der.

– Då fanns det i och för sig inte Inter-
net så då var behovet större. Men det är 
fortfarande efterfrågat, missar jag någon 
dag så får jag höra det dagen efter på far-
tygen, skrattar hon. 

Nu är ambitionen att locka fler sjö-
fartsstudenter till Sjömanskyrkan

– Vi visar till exempel upp oss under 
Sjölog. Det är perfekt för dem att sitta här 
och studera och samtidigt fika billigt.¶

Finns där  
för sjömännen
Sjömanskyrkan i Göteborg förser dagligen sjömän  
i hamnen med dagstidningar och samtal.  

Sjömanskyrkan i Göteborg
Namn:  Sjömanskyrkan  
i Göteborg.

Byggdes: 1954

Var: Vid Stigbergstorget i 
Majorna i Göteborg.

Kort historia: Sjömanskyr-
kan är sedan 1954 belägen 
i Majorna. Men redan på 
1870-talet fanns en Sjö-
manskyrka. Då höll man till 
i  S:t Johanneskyrkan vid 

Stigberget. I trakten kring 
Majorna och Masthugget 
bodde då många sjömän 
och hamnarbetare, som 
när kyrkan stod klar 1866 
slapp trängas i Domkyrkan.   
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Assistent Marina Bengtsson.  Sjömanspräst Hans-
Evert Renérius och vär-
dinnan Viola Pettersson 
Vergouwe.


