En ojämn kamp
med verkligheten
Tid är ett märkligt fenomen. Ibland kan en dag kännas längre
än ett år, och en minut längre än ett liv.
Tio år har snart passerat sedan Michael och Camilla Persson
satte ned sina fötter i London, och inledde sin resa i Ulrika
Eleonora församling. Nu gör de sig redo för att lämna de
brittiska öarna.
Vi träffas i prästgården, på första
våningen. Jag fångar dem i farten, såsom
så många av oss har gjort under denna
tid. Muggar med svenskt kaffet står
på bordet, och en chokladkartong som
Michael plockar ur. ”Jag missade lunchen
idag”, poängterar han medan han drar
av sig prästkragen, lägger den på bordet,
gör sig bekväm i soffan. Andas ut en kort
stund, fast ändå inte. Jag är ju där för att
ställa frågor.
Det känns också speciellt att sitta så
nära två människor som kommit att
representera mina Londonår, då vi
anlände ungefär samtidigt. Trots att jag
inte varit i kyrkan så många gånger, har
jag varit där i stunder som räknades,
både små och stora. Såsom när jag gifte
mig, när min mor låg på dödsbädden och
jag sökte tröst. Och när hon försvann
och världen min slogs omkull. Såsom
snart, när mina söner ska döpas. Eller
för att bara vara, sitta i kaféet en stund,
samtala med andra svenskar, möta
människor och kanske göra intervjuer.
Genom alla dessa möten har jag också
blivit rikare än vad jag var för tio år

sedan och Camilla och Michael har
bidragit till alla dessa stora och små
tillfällen.
Därför känns detta möte extra minnesvärt,
men också för att det aldrig kommer igen.
Resan går vidare
Börja om, flytta hem. Camilla och
Michael ska snart lämna församlingen.
Eller snarare, inleda ett nytt äventyr. Om
några veckor går flyttlasset. De avslöjar
att de ännu inte börjat packa. Och är
noga med att poängtera att de faktiskt
inte flyttar hem. För på många vis är de
nu också invandrare i landet de en gång
lämnade, ja, vi alla är ju det i mer eller
mindre utsträckning, menar de - resenärer
i livet.
Istället väljer de att se det nya kapitlet
som något naturligt, det vill säga att de
går vidare, framåt. I rörelse, såsom livet är.
Att inte stanna upp. Fortsätta resan. Och
det eviga konstaterandet om att allting är
föränderligt.
– Vi flyttar inte tillbaka, vi flyttar framåt,
vidare, det gäller att fortsätta. Vi har
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gjort det allra bästa av denna tid. Det
känns inte nervöst att lämna, tiden har
kommit nu. Nu försvinner vi, det är så det
är, allting är föränderligt, säger Michael
fundersamt.
För tio år sedan, då arbetade Michael
Persson som kaplan åt ärkebiskopen KG
Hammar och Camilla i läraryrket. De
hade redan ett antal år bakom sig inom
Svenska Utlandskyrkan, då de förut varit
stationerade i Frankfurt, där deras barn
Amanda och Caspar växte upp. Men nu
öppnades åter nya dörrar. De ville arbeta
tillsammans igen, som en familj, ett team.
Det fanns egentligen inga planer på just
London.
– Det kunde lika gärna ha blivit en annan
plats, någon annanstans. Melbourne var
ett alternativ. Men vi tyckte att det var
för långt bort och så hade vi redan varit
involverade i församligen där. Så när
London dök upp kände vi att det var helt
rätt av många anledningar, inte minst
geografiskt, berättar Camilla.
– London är ju en fantastisk stad, fyller
Michael i, det var en lycklig tillfällighet
att det blev ledigt just här. Men vi kände
ingen här, visste inget. London är en stad
som massor av människor, framförallt
unga, söker sig till, och där kyrkan kan
göra stor skillnad. Det är också den
största utlandsförsamlingen med 100.000
”församlingsmedlemmar”, större än
Norge, men Norge har kyrkoskatt, så där
opererar man på ett annat sätt.
Vardagsliv med ett kall
Mobilerna surrar till emellanåt, ibland
kommer sonen Caspar in. Han ska till
IKEA och frågar efter telefonnummer.
Vi fortsätter samtalet. Ofta möts deras
blickar, Camillas och Michaels. I dessa
vilar värme och samförstånd.
– Den här församlingen har alltid
stöttat dem som har det svårt, är nya
eller utsatta, och det är vi ju alla under
perioder i livet, vi är alla sköra människor
innerst inne, fortsätter Michael. Vår
uppgift är att koppla ihop historien till
vardagen, de som har möjlighet ställer
upp för andra med pengar, ställer upp för
dem som behöver.
Camillas och Michaels arbete är inget 9-5
jobb. Klockan sex på morgonen kan det
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Den här
församligen har
alltid stöttat
dem som har
det svårt,
är nya eller
utsatta, och
det är vi ju alla
under perioder
i livet, vi är alla
sköra människor
innerst inne.

knacka på dörren. Man måste alltid vara
beredd. Prästgården är inte bara deras
hem, det är också ett öppet hem. I år har
de haft inte mindre än 277 övernattningar.
– Men det är inget unikt för oss, det är
ett kall att jobba med människor, säger
Camilla. Att se till andra före sig själv. Det
här är en livsstil, det är det som kan vara
skillnaden mot att jobba på andra ställen
inom Svenska kyrkan. Vi har provat det
här på många ställen, Och när vi jobbade
i Göteborg var vårt fokus på ungdomar
som hade det svårt hemma, där vissa
av dem hade blivit utslängda hemifrån.
Och likaså i Frankfurt. Vi har gärna folk
hemma, så har det alltid varit för oss.
Deras tid i Tyskland var helt annorlunda
mot åren i London, inte alls lika intenstivt.
Där var man dessutom betydligt färre i
personalen.
– Här är det betydligt mer socialt och ett
större antal krisärenden, alltifrån rån till
överfall, pass som försvinner. London är
en annan plats, man reser hit på ett annat
sätt. Vi har åkt runt mycket i landet, en
annan regelbundenhet, att resa runt lokalt
och människor får ta ansvar på ett annat
sätt. Det är heller ingen svårighet att låna
kyrkor här. Det är annorlunda men ändå
likt Sverige. Jobbet är detsamma – som
en rabbin en gång beskrev mitt jobb;
‘Chief cook and bottle washer’; det vill
säga alltifrån sjunga psalmer, predika
i Westminister Abbey, till att bära ut
soporna och skruva upp saker på väggen,
eller att göra glögg. Det är en rikedom
med alla dessa olika arbetsuppgifter.
Michael Persson är kvick, hittar alltid
orden, samtidigt finns alltid djupet
närvarande. Ödmjukheten. Det är så jag
kommer att minnas honom när han nu
lämnar de brittiska öarna, för andra öar
av Stockholms många; Kungsholmen
och Essingeöarna. Där kommer han att
ansvara för Västermalms församling
och där Kungsholms kyrka, som även
heter Ulrika Eleonora, Essinge kyrka, S:t
Görans kyrka ingår. Camilla har inget
uppdrag som väntar, men har tankar kring
diakoni inom sjukhuskyrkan.
Utveckling och mognad
Michael blir plötsligt allvarlig när jag
frågar på vilket sätt han har förändrats
under sin tid i London.
– Jag har mognat som människa här, det
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har stundvis varit svårt. Jag är nog mer
sårbar nu, ja vi båda. Inte lika oreserverat
öppna som förut, i rädsla av att bli
utnyttjad. Jag har skojat mycket, varit
öppen. Vi är nog mer försiktiga idag,
båda två, säger Michael och Camilla i
samförstånd.
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Diakoni, ekumenik, kommuniktation
Hur sammanfattar man då de tio åren i
London med bara några få ord är min
fråga. Tystnad uppstår.

– Häftigt, jobbigt, utmanande,
fantastiskt, underbart… säger Camilla
och spricker upp i ett leende. Oj, det är
Den senaste tiden har den Svenska
så mycket!
Utlandskyrkan varit i blåsväder och
– Diakoni, ekumenik, kommunikation,
Londonförsamligen, och Michael
är mina ord som sammanfattar denna
Persson i synnerhet, har granskats
tid, säger Michael utan att tveka. Nu
under mikroskopsglaset, då det varit
har vi två diakontjänster, det fanns inte
påtryckningar från flera håll. Svensk
när vi kom hit, och det var tidigt mitt
riksmedia har rapporterat febrilt. Hur han mål, vikten av att erbjuda detta stöd.
är som chef, hur pengarna egentligen har
Det känns som det viktigaste arvet som
skötts. Nu har han blivit granskad av en
jag lämnar efter mig. Andra saker inom
advokatfirma och personer som ogillat
kommunikationsområdet är till exempel
Michael Perssons ledarstil har intervjuats, Facebookgrupperna som vi har startat,
men man har inte hittat någonting som
som kanaliserar att vi människor ser
ser konstigt ut.
varandra. Kyrkobladets utveckling är
– Detta känns otroligt skönt, säger han.
ett annat exempel. En annan viktig
Samtidigt tycks han påtagligt märkt av
del av kommunikationstrategin är att
händelsen. Camilla också. Även jag är det. vi ska kunna skriva om tunga saker,
att tidningen ska vara en bild av
Öppenheten han står för har ett högt pris, communityn och de människor som
menar han. Sticker man ut hakan kan det finns med, inte ett blad som berättar
innebära svårigheter – man får på käften, vad vi gör, utan om människorna,
menar Michael.
livsberättelserna, om svåra ämnen.
En bild av att vi vågar och kan. En
En välkomnande församling
kommunikation som speglar bilden
Vi reser tillbaka i tiden igen, tillbaka till den av församlingen, delar med sig av sina
första tiden i London.
erfarenheter på ett mänskligt sätt. Varje
människas livsresa, hela Storbritannien.
– En god hjälp när vi kom hit var förstås
Och att vi nu blivit nominerade till
att Sven och Ingegärd Evander, som
Svenska Publishingpriset är ett fint
varit stationerade här alltsedan 50-talet,
exempel på att vi lyckats tillsammans.
fortfarande var här. Vi upptäckte att vi
hade samma erfarenheter, det var lätt att
Det tredje är ekumeniken. Här brinner
prata med dem, de visste hur det var och
Michael till. Det är tydligt att han känner
vi hade ett stort utbyte av dem, det var
extra mycket just för detta område.
häftigt, säger de både nästan samtidigt.
Svenska församlingen är inte en egen
– Man kan säga att allt har ändrats,
liten värld, menar han, utan en del av
samtidigt har ingenting ändrats. Det
något större. Det grekiska ordet är
är som det ska vara; gudstjänst, glädje,
oikoumenikos; “som rör den bebodda
församling, står i fokus, man vet att att
världen”, “världsvid”, en religiös familj.
man är här ett kort tag, och att Gud
– Vi bor alla i samma hus, man kan
älskar alla människor.
jämföra det med en familj, med släkten,
– Och vi blev så välkomnade när vi
där nödvändigtvis inte alla gillar
kom, säger Camilla och ler nostalgiskt.
alla, men måste kunna dela hus, visa
Barnen var så glada, hela församlingen
respekt, och kunna dela samma tak. Vi
var så välkomnande. Det föregående
människor är alla släkt och vi måste
prästparet hade varit här i 26 år, men
respektera varandra. Jag älskar dig, men
församlingsmedlemmarna var inte rädda
jag tycker inte om dig, som KG Hammar
för det nya utan vågade satsa på oss. Det
sa en gång. Det är ett lite svårare citat
var fint.
men ekumenik handlar om detta – ett
– Fast det tog tre år att på riktigt komma
världssamhälle. London har varit en
in, inflikar Michael.
otroligt lätt stad att komma in i, som
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en jättestor familj. Som till exempel att
alla säger hej, det finns en hövlighet
och respekt här, funderar Michael och
stannar upp.
– Oavsett om man är jude, muslim eller
katolik, så gläds man med varandra,
det har varit speciellt, fortsätter han.
Vi möts i firande av gudstjänster
och måltider. Kyrkans tro bär oss,
tillsammans kan vi göra skillnad i
samhället. We change the world through
celebrating, konstaterar Michael.
Camilla nickar instämmande.
Vi fortsätter tala om vikten av öppenhet
och att våga ge en bit av sig själv. Om
hur rädslan ofta blir vapnet.
– Ju mer du stoppar in, desto mer får
du tillbaka, när man satsar helhjärtat
får man så otroligt mycket tillbaka. Det
man ger får man tillbaka. Det värsta är
ju om en motor bara snurrar runt och
inget händer, funderar Michael, men så
är det ju verkligen inte i det här fallet.
– Ju mer aktiva vi är, desto mer får vi
tillbaka, i en välkomnande community
ska det vara så, säger han och får
medhåll av Camilla.
Öppenhet. Att öppna dörrarna, att
finnas där. Att fysiskt också vara
öppna. Inte bara mellan vissa klockslag.
Michael Persson vill inte bli porträtterad
i klassisk stil när han lämnar
församligen. Han vill stå vid en öppen
kyrkport.
– Alla är välkomna, vad än det är som
har hänt. I svåra stunder, när mamma
går bort, om man blir våldtagen, då ska
vi finnas här, man ska veta vart man kan
gå, dom är schyssta där, jag kan gå dit,
säger Michael med självklarhet.
Men så dyker Brexit upp med sitt
fula ansikte och många tror att vi ska
försvinna.
– Befrielsen liknade någon detta vid
häromdagen, säger Michael, men
han tror att den brittiska vänligheten
kommer ändå vinna till slut, även om
tiderna är obehagliga och det blåser nya
vindar även i Sverige.
När något stort händer såsom
Brexit måste alla i communityn
samverka, menar han och berättar hur
tillströmningen av oroliga svenskar har
ökat i kyrkan den senaste tiden.
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Alla är
välkomna, vad
än det är som
har hänt. I
svåra stunder,
när mamma går
bort, om man
blir våldtagen,
då ska vi finnas
här, man ska
veta vart man
kan gå, dom är
schyssta där,
jag kan gå dit.

Att finnas till och att våga släppa taget
Under åren som har gått har mycket hänt,
smått och stort, minnesvärda händelser
i synnerhet, såsom OS och Paralympics
när kyrkan öppnade sina dörran.
Kyrkans 300-årsjubileum som blev en
stor familjefest med artistframträdanden
av The Real Group och Sven-Bertil
Taube och där jordgubbstårtorna och
kanelbullarna flödade. Det isländska
askmolnet då kyrkan plötsligt blev en
resebyrå invaderad av desperata resenärer.
Sjömanskyrkan som tvingades läggas
ned och säljas, det var en sorg, svåra
processser som vi tvingat gå igenom.
Klockaren Benny som dog, när 20-åriga
Kajsa från Skara hastigt gick bort, hennes
familj som släppte in oss, var så öppna
och gav så mycket.
– Kajsas familj är också ännu ett exempel
på att om man vågar satsa så får man så
mycket tillbaka, även om man är sårbar.
De kommer tillbaka varje år, berättar de
båda.
Och något alldeles extra var det förstås
när Michael blev utvald av The Lord
Mayor of the City of Westminister
(Audrey Lewis) till Chaplain to The Most
Worshipful The Right Hounourable Lord
Mayor of the City of Westminister.
– Det var så fantastiskt att få göra den
resan, att se London ur ett helt annat
perspektiv, säger Michael.
– Men inte förglömma alla de små
stunderna, tillägger Camilla. Alla Mellokvällar, gudstjänster, seniorluncher,
dop, heliumballonger, de alldagliga
händelserna. Familjemässorna där barnen
får vara med med teman som Harry
Potter och Astrid Lindgren. De små
stunderna.
– Vi kommer att sakna människorna mest,
man måste ju släppa taget, det är svårt,
men också nödvändigt för att de som
kommer efter oss ska få chansen att ta
över i lugn och ro, uppleva samma sak,
sätta sin prägel på detta, säger Camilla.
– Jag trodde inte att jag skulle bli diakon,
det trodde vi inte, men så upptäckte
jag att det var ju det jag gillade. Jag
trodde inte att vi skulle fixa allt det
praktiska så bra, konstaterar Camilla.
Fasadrenovering, toalettrenovering,
försäljning av Sjömanskyrkan, rensade
avlopp, det finns inga fuktproblem i
källaren längre. Det känns fint.

Men nu är det dags att gå vidare. Säga
farväl till London, livet i mångfaldens
metropol.
– En ny resa, en ny utmaning. Det är
dags, nu har vi gjort det här, nu ska
någon annan få komma hit och njuta
av allt det här. Nu ska vi hem och ta det
lite lugnare, mer vila, mer kvalitetstid,
volontärer har vi inte hemma, det har
varit fantastiskt.
– Det ska vara bättre här än det
var när jag kom hit, säger Michael
eftertänksamhet. Det har varit det enda
målet, en ännu bättre plats som jag
lämnar över till nästa.
– Och det var ju fantastiskt bra redan när
vi kom hit, tillägger Camilla.
Vi har kommit till slutet av vårt samtal.
Det blir då allvarsamt. Camilla och
Michael berättar om hur de i tuffa
perioder under sina Londonår har
pilgrimsvandrat. När det var som tuffast
reste Michael till Italien och bodde på
klosterhem. Och nu, alldeles nyligen
avslutade Michael en pilgrimsfärd. Den
allra sista sträckan innebar att gå över en
sjöbotten till Holy Island.

– Vi tog vi en paus och gick till en
pub när vi planerade, norske prästen
Thomas och jag. Vi slog oss ned och
började tala med retreatledaren, som
rekommenderade oss att ta av oss
skorna, att gå barfota den sista sträckan,
känna marken vi står på. Och att vi
på så vis då verkligen skulle känna
skillnaderna. Att ibland sjunker man
ned, ibland är det mjukt, mysigt, ibland
hårt och obekvämt och i detta bad han
oss att tänka; att det här är, detta är mitt
liv. Det var starkt, det är en häftig tanke
det där med att gå just barfota. Och igen
så var det “tillfälligheten” som avgjorde
detta. Att vi råkade prata med honom
just där och då, och att vi vågade vara
öppna. Annars hade vi inte fått den där
avslutningen som var så speciell, som
gjorde den gudomlig, funderar Michael.
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