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Vane dag kommer post fran vdrldens aim hOrn till
Freddie Lienau och Henrik Smithsgârden i Malmö, dãr
eleverna vid världens enda sjofartsuniversitet bor.
Trelleborgaren Freddie Lienau ãr ansvarig for inkvar
tering och kosthâll for de 150 eleverna fran âttio olika

b

lander. Förutom alt han är problemlOsare for alla prak
tiska spOrsmâl, och dom kan vara mânga om man kom
mer fran morkaste Afrika till Malmö... Bud: Claes
Nyberg.

Freddie aIIt-i-aIIo
for varidens sjofarare
B.

Disponentgatan 6 en rod tegelfastighet
uk minga andra i centrala MalmO. Och änd
ty innanfOr vãggarna bor 150 man
inte
niskor av ett 80-tal nationaliteter. Som ett
FN i miniatyr bor studenter frmn Stilla havet
granne med afrikaner och ryssar. Och FN är
just vad det ãr Henrik Smithsgrden är
hemmet for eleverna pi vãrldens enda man
tima universitet, World Maritime Universi
ty, drivet av FN.
Men den globala organisationen skulle i
Malmö sttt sig slätt utan trelleborgaren
Freddie Lienau. Det är Freddie som tilisam
—

—

—

mans med kompanjonen Mats Engstrom
sköter alit praktiskt for eleverna vid skolan.
Hos Freddie bor och äter de, och det är till
honom de kommer med alla praktiska pro
blem de stöter pa under sina tva ar i Sverige.
Ett harligtjobb, tycker Freddie, som tidi
gare jobbade pa gatukontoret i Trellebong.
Las mer om Freddie Lienau och det unika
FN-universitet som grundats for att ge en
global syn pa sjOsãkerhet och miljö till hays
pa dagens
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Freddie frin Trelleborg
FN-universitetets aIIt-i-aIIo
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MALMO: De kommer fran hela världen
Afrika, Asien, Amerika och for tvá àr
blir Malmö deras hem. Eleverna vid van
dens enda marina universitet, drivet i
FN:s regi kommerlãngvaga ifrán. I MalmO
blir de väl omhandertagna, det svarar
trelleborgaren Freddie Lienau fOr. Han
sköter Henrik Smithsgárden i centrala
MalmO där eleverna bor, äter och lever un
der sin tid i Svenige.
Här far man vara allt-i-allo, sager Fred
die, ofta är vi de enda svenskar eleverna
kommer i kontakt mcd, och vi far hjalpa
till med det mesta.
—
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100 tar exam en árligen
Sammanlagt har 500 elever
examinerats ut fran WMU se
dan starten 1983. Hundra nya
elever tas in varje ar, och
eftersom kurserna är tva
flriga, sâ finns det alitid vid
pass 200 elever i MalmO.
När skolan skulle starta
1983 gick budet att pa entre
prenad skOta kost och logi till
en trelleborgare i restau

jobb pa gatukontoret. Fram
till 1985 arbetade Freddie
här, tillsammans med Mats
EngstrOm. Det àret valde de
bada arbetskamraterna att
satsa pI egen verksamhet,
Mats är restaurangrnan,
Freddie star fOr det ekono
miska.
Vi startade 1986 och när vi
salde i fjol omsatte vi fern
miljoner pa tre lunchrestau
—

—

Freddie Lienau minns kan
ske de fiesta som anstälid p
gatukontoret i Trelleborg un
der en följd av r pa sjuttio
och attiotalen. Dessutom var
det han som tilisammans med
Lotta Lundgren vann TA:s
Chans till chansen far femton
ar sedan.
Numera ligger gitarren pfl
hyllan, den hinner Freddie
inte med, när han skall sköta
alit det praktiska for 150 ele
ver.
Pa Henrik Smithsgtrden
pa Disponentgatan i MalmO
• finns en byggnad där ele
verna är inhysta under sin
studietid i MalmO. Huset
byggdes ursprungligen fOr
Kockums som under sin stor
hetstid hade en hel del gäst
arbetare I Malmö. Henrik
Smithsg.rden
fungerade
som ett ungkarlshotell, och
därfOr fanns alla lokaliteter
fardiga nar World Maritime
University drog in i juni 1983.
Redan dfl fanns Freddie pa
piats.
Vârt jobb är att se till att
eleverna har nagonstans att
bo, och att de ffir frukost och
middag. Under dagen är de
pa forelasningar melian nio
och tretton, och resten av ef
termiddagen ägnar de &t att
studera.
Totalt gar cirka 200 elever
pa WMU, varav 150 bor pa
Henrik Smithsgflrden. Rum-
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men ãr alla smfl ettor. med

et

En och annan har hustru
med sig, och d gar det, at
minstone en tid, att klämma
in sig i den lilla ettan, sager
Freddie.
—

rangbranschen,

GOrgen

Lindholm. Det praktiska
lOmnade han Over till Fred
die Lienau som begarde och
fick tjanstledigt ett ar fran sitt

ranger hOr i Maimö och hade
tiotalet anställda.
Men vi sag momsen och
de slopade rikskupongerna
komma, och bestämde oss fOr
att sluta. Det var fOr mycket
arbete fOr lite pengar.
Under tiden hade ett stort
restaurangbolag tagit Over
driften av Henrik Smithsgâr
den, med mindre lyckat re
sultat. Nu arbetade personalen kontorstid och gjorde de
sysslor som var âlagda dem.
Att dessutom stalla upp och
fixa de tusentals problem
som människor i ett annat
land kan ràka ut fOr i Sverige,
var inte deras bord.
MissnOjet grodde och kon
traktet fOrnyades inte. Istäl
let tog universitetet kontakt
med Freddie och fran fOrsta
januari är han och Mats tiliba
ka pa skolan igen.
Kul, tycker Freddie. Det
här är ett harligt jobb. Gm
vãxlande och aldrig trakigt.
Men visst är det tufft, och da
garna blir langa. Fast lOrdag
och sondag är vi lediga, d
äter eleverna pa stan.
Under vintern är det by fOr
eleverna, fran december till
februari, och d passar Fred
die och Mats pa att vara ledi
ga. Impulserna att resa ut i
vOrlden är manga, sa blir det
när man dagligen konfronte
ras med de mest avlagsna de
—

—

birn r.v i2rlrr,
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Mats Engstrom ar Freddie Lienaus kompanjon i di
av Henrik Sm tsqärdeni1
150 av FN-univeysjtetets elever boy och äter under sina tvâ âr i Sveriqe. Bet dr ett jobb
med del mesta.
Springer Freddie runt med det skall lagas mat som pas extraoppet i restaurangen ef
en tradlos telefon i handen. sar alla tänkbara trosinrikt ter att solen gatt ner bara fOr
ningar och mattabun. Flask dessa mOnniskor.
Med hjãlp av den ãr han an serveras inte Overhuvudta
Huset ägs av MalmO kom
träffbar hela tiden, och tele get pa Henrik Smithsgarden mun, medan Freddies upp
fonen ringer i ett. Ofta finns Oven om det bara Or en mind gift Or att skOta orn det prak
en daligt svenskpsrákig sam re grupp som är troende mus tiska. I anslutning till restau
talspartner i andra ändan av limer.
rangen, som skall byggas Ut
linjen och Freddie alternerar
rejalt i sommar, finns en bar
vant mellan svenska och
Just nu Or det ramadan, och uppehallsrum. I kOllaren
engelska.
den muslimska fastemOna ryms ocksa bastu och mo
den och den innebOr fOr en tionsrum av skilda slag. Samt
Sa här dags pa fOrmidda
rOttrogen att man inte far Ota tvOttstuga, nagot som ftt
gen ardetiugntirestaurang
nâgot mellan solens uppgflng mer an en elev att hOja pa
-

, det bostadshotell day
day man fdr hjdlpa till
-

och svenska fenomen, och
viii hitta idéer att ta med sig
hem. Just i dag kom en kille
och ville ha hj alp med var han
skulle kunna kOpa gammalt
datapapper. Det kunde man
gOra om till toalettpapper i
hans hemland i Vastafrika.
Bland 150 elever fran 80
lander, representerande alla
tankbara religioner och poli
tiska -ismer, skulle man kun
na tOnka sig att det horde bli
en vOldi mOnd konflikter.
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verna familj med sig ffir de
hyra lagenhet pfl stan, dfl
racker inte det lilla student
rummet.
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och Malawi?

Vi packar frukosten till
dom, sfl stiger dom upp vid
tretiden och äter den, berat
tar Mats. Pa kyallen har vi
—

Telefon
Under

bela

Unik

en tvatta sjalv, bar finns inget
tjanstefolk.
Eleverna sorn gflr pa WMU
ar sOllan yngre an 25 flr och
bar arbetat mom sjOfarten.
Nu skall de skaffa sig utbild
ning fOr att kunna fungera
som lärare och rektorer pfl
sjObefalsskolor, som politiska
rfldgivare i sjOfartsfrflgor el
ler som inspektOrer pfl sina
landers motsvarighet till sjO
fartsverk.
All undervisning sker pfl
engeiska, som ocksfl ar
huvudsprflket pfl Henrik
Srnithsgflrden aven om ett
80-tal nationaliteter ar repre
senterade har.
Mflnga av eleverna kom
mer i mitten av december
trots att kursen startar fOrst i
februari. De fOrsta veckorna
gflr flt att lära sig engelska,
berättar Freddie, som med
sin utbildning till socionom
och ekonom flr synnerligen
val lampad fOr sin roll som fixare av det mesta flt skolele
verna.
—

Räta ut frflgetecken
Ofta arju vi de enda sven
skar eleverna kommer I kon
takt med, de enda som kan
hjalpa till med alla problem
som dyker upp. Det kan röra
allt frfln olikheter mellan kul
turerna till praktiska spOrs
mfll om hur man bar sig at fOr
att fa hit familjen.
Nio personer jobbar pfl
Henrik Smithsgflrden och de
kommer frfln olika lander de
fiesta. Receptionen ar hjartat
och har huserar Freddie,
med dator, posthOgar och
telefoner.
S& här i bOrjan av en ten
mm hjalper vi brevbararen
genom at ta hand om all post
och alla krflngliga namn. Ef
ter hand som han Ian smg sfi
delas posten ut direkt i brev
lfidorna till eleverna boende
pfi sex vflningsplan, berflttar
Freddie och blflddrar i en
tjock hog med flygpostku
vert, prydda med vackra fri
mflrken frfln jordens alla
hOrn.
Anslagstavlan
utanfOr
receptionen vittnar om de
rnfinga olika fnitidssysselsatt
ningar som elevenna bar till
buds. Nfigon gfing mfiste man
ju ffi koppla av fran studierna
ocksfl. Har flr anslag om
bibliotekets appettider, guds
tjänsterna pa sOndagen och
sportevenemang av skilda
slag.
Mfinga flr valdigt nyfikna
och intresserade av Sverige
—

Mariner.
Danny Waters har tidigare
arbetat som gastforelasande
professor pa skolan, som nas
tan helt saknar svensk lärar
kflr. Experter hamtas frfln
jordens alla horn for att bi
bringa eleverna de bàsta
kunskaper som g.r att ffl i
världen.
Vi gOr nflgot här som man
inte gör nflgon annanstans,
sager skotskfOdde Danny
Waters som arbetat over bela
världen. Istallet for att skicka
ut experter till u-länderna,
vilket kiart har sina fOrdelar,
men det ar begransade kun
skaper en enda manniska
kan ge, sa far eleverna kom
ma hit och lära sig hela spekt
rat istället. Här ffir de tillgâng
till manga idéer, mflnga fore
läsare och far mojlighet att
praktisera ute pa fältet.
Vara elever far Overallt,
till Japan, Canada, Austra
lien men ocksfl mom Sverige.
Att det blevjust MalmO som
fick världens enda sjO
fartsuniversitet är ingen
slump. Staden ligger vid vatt
net, mitt i Europa. Granne
med skolan ür Kockums
vary, i Goteborg finns fler
vary, i NorrkOping finns SjO
fartsverket. Danmark, Ham
burg, den maritirna anknyt
ningen ar mangfacetterad i
—

tiondenas
kata
till
strofer
hays har
lärt oss hur viktiga
miljö- och säkerhets
frãgorna är. Otaliga
är de offer i männi
skoliv och spolierad
natur som blivit re
sultatet av slarv eller
okunskap till sjoss.
Vi utbildar inte sjöfarare
här, sager den nytllltradde
rektorn med deL i samman
hanget passande namnet
Danny Waters. Vi utbildar de
som skall utbilda sjöfarare
och kontrollera söfarten.
—

—

MalmO. Fr&n en del fOnster i
undervisningslokalerna gflr
det ocksfl att folja den inten
siva trafiken i Oresund.
När vara elever fàtt sin
examen och flker hem, sfl gOr
de det fOr att bli en del av
systemet i sitt land. D har de
sett och lärt hur det gflr till i
varlden, de kan regelverk
och bar fOrstâelse fOr de fl-fl
gor som ar sfl viktiga nàr det
galler miljö och sâkerhet. Va
ra elever lär sig problemen
pfl en global basis. Den inter
nationella nautiska standar
den kommer pa sikt att infO
ras i alla lander, Over hela
vOrlden, tror Danny Waters.
—

Mojlighet pàverka
Dessutom är det lättare
fOr dem att komma in i be
slutsprocessen och verkligen
kunna pflverka, an fOr en ut
làndsk expert.
I dag finns sju kurser att
välja pfl vid skolan. Tvfl är
inriktade pa administration,
resterande fem tekniska,
med inriktning pfl nautisk- el
ler ingenjorskompetens.
Kurserna heter “general
maritime
administration,
ports and shipping admini
stration, maritime safety ad
ministration inriktning an
tingen pa nautical eller man—

nar.
Kraven flr hOga, en elev
mflste vara antingen högt ut
bildad ingenjor eller sjöbefäl
eller ha akademisk examen.
Kampen om platserna är
hflrd och de som blir antagna
far efter tvfl flr sin Master of
Science-examen.
Stor omsorg laggs vid prak
tiskt arbete, och en av de tvfl
svenska lärarna, Jan Horck,
visar pfl vflggen i sitt lilla
tjflnsterum de stora scheman
med resor och arbete pa fal
tet som eleverna har. Under
den tredje terminen pfl sko
lan far eleverna omsfltta sina
teoretiska kunskaper I verk
ligheten pfl vary, sjöfartsverk
och ombord pa bfltar, over
helajorden. Vanligtvis har en
elev besOkt mellan tolv och
femton
lander,
utöver
Skandinayien, när han lam
nar skolan!

Det svenska marks knappast
av, men s& ar ocksfl shipping
en internationell foreteelse.
Förra lasflret fanns elever
fran 97 lander, den fasta
personalen om drygt 40 per
soner kommer fran tolv lan
der och de 70-talet gastfore
lflsarna varje fir fran nästan
lika mfinga!
I biblioteket är den mesta
litteraturen fOrstfis pa kurs
sprflket engelska, liksom de
uppsatser sistafirseleverna
skriver under sin f)flrde ter
mm. Hflr star de alla, inbund
na i svarta band med guld
bokstãver och berättar om
kustsjOfarten i Vflstafrika och
de speciella problem som en
önation som Filippmnerna
brottas med.
Fast eleverna pa skolan f&r
Iära sig en del om svensk
,ch trelleborgsk! sjOfart, fit
ninstone sfidan den tedde sig
.inder Malmros storhetstid.
Jag hOrde talas om att de
ma fartygsmodellerna stod i
tt bilmuseum i Trelleborg,
ch tog kontakt med familjen
/Ialmros. Pfl det viset
1
.amnade de hflr hos oss, sã
—

—

—

ger en stolt Jan Horck och vi
sar hur de vackra och detalj
rika modellerna star pfl he
dersplats pfl vane vflnings
plan.
Det har flr verkligen en
skola som fungerar, sager
Jan Horck och han bar arbe
tat här sedan starten. Aldrig
har vi nflgra konflikter heller,
har blir eleverna goda van
ner med varandra orn de sfl
kommer fran lander med helt
olika politiska system.
Här ãr det gemensamma
intressen som fOrenar.
INGRID WALL
Fotnot: Av kostnaderna
for World Maritime Universi
ty svarar svenska staten for
drygt 30 procent, Norge for
fern procent och Finland fOr
tre procent. UNDP, FN:s
organ for utvecklingsfrfigor
betalar 18 procent av kostna
derna, olika donatorer sva
rar for 24 procent. Olika bila
terala program svarar fOr tio
procent, sponsrande rege
ringar, fOretag och nationella
organisationer svarar fOr sju
procent. De fiesta lander kan
fritt sanda sina studenter till
MalmO, dflr IMO svarar fOr
resor, kost och uppehalle
samt fickpengar. I tjol kosta
de driften av universitetet to
talt 6,5 miljoner dollar, drygt
40 miljoner sveniska kronor.
—

—

—

—
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an ICKe taliet.

Immunjtet
Huset har ambassadstatus
och polisen kan inte gfl bar
utan speciellt tillstflnd. Ett
vaktbolag skOter tillsynen,
men hittills han man vanit
lyckligt fOrskonade frfln alla
former av problem. Fastighe
,ten ar ocksfl anonym. Om an
belagen i centrala MalmO.
Nej, bar flr alla sams och
umgfls som vanner. Inga pro
blem ails, inte ens nan vi haft
knigfOrande lander har. Det
ar yrkesfolk, som bar sjOfar
ten som gemensamt intresse.
Den politiska profilen flr
mycket lflg han.
FOr nflgra flr sedan mOttes
tvfl av eleverna just nar kur
sen startat. En var fran Vene
zuela, den andre frfln Trini
dad. Nflgon mflnad tidigane
hade en incident intraffat dar
en u-bflt frfln Venezuela
kommit in pa Tninidads tern
torialvatten. Det visade sig
att den venezolanske eleven
arbetat pa u-bflten, medan
trinidadiern varit lOjtnant
ombord pa kustbevaknings
fartyget som eskorterat u-baten ut pfl ‘internationellt vatten igen. Nu mOttes de bflda,
pa andra sidanjordklotet,
—

