
Iona då (1962) och nu (2006, 2015)

Resan till Iona (uttal “ajouna”), inre Hebriderna, Skottlands västkust

Då: Att flyga från till utlandet var inte att tänka på. Det var tåg från Sverige mot Glasgow och Oban som gällde. Man åkte
sedan från Oban med “King George V”, ett vackert fartyg som rundade den större ön Mull och släppte av
Ionaresenärer i små röda båtar.

Nu: I slutet av 70-talet fick Iona en direktförbindelse med “övriga världen”, nämligen färjan över det 1,5 km breda “Sound
of Iona”. Hamnbyn på den större grannön Mull heter Fionnphort (uttal “finnafårt”) och där finns bussen . Andra än de
bofasta gör sig inte besvär att försöka att ta bilen med till Iona .

Då: Befolkningen anpassade sina båt- och fisketurer till naturens gång. Vid flod körde man in sina båtar mot sandstranden
och där låg de stadigt strandade vid ebb med några långa linor tills högvattnet lyfte båten igen.

Nu: Den moderna båtmänniskan förankrar båten vid boj ett stycke ut på djupt vatten för att när som helst kunna nå sin båt
med jolle.

Byn

Då: Bilfritt, i sort sett, brevbäraren hade ett fordon. Postkontor med postlåda i den vita väggen, liten affär. I matväg minns
jag burkmjölken, någon färsk kommer jag inte ihåg. Där jag och övriga ungdomar bodde fanns ingen dusch eller badkar, vi
fick i omgångar gå till bofastas hus och bada eller använda Atlantens måttligt varma vatten. Samlingspunkten för byns folk
var Iona Village Hall (ungefär Folkets Hus). Där fick jag framträda med min medhavda gitarr. Skotska kyrkan hade en präst
som bodde i prästgården mellan bykyrkan och skolan. David Stiven hette han och hans fru minns jag bäst, hon gjorde så
goda scones.

Nu: Nytt postkontor med röd låda, en liten snabbköpsaffär, hantverksbutiker, två bra hotell, en mängd B&B hos de bofasta.
En del bilar och maskiner. Nybyggnation av villor pågår vid körvägen mellan byn och the Abbey. Församlingsprästen bor
på annat håll och prästgården är museum. Samlingspunkten för byns folk är fortfarande Iona Village Hall och där var jag
med och spelade skotsk folkmusik till dansen vid veckans Ceilidh (uttal “kejlii”). Det var kyrkomusikern i the Abbey som
försåg oss musikanter med noter, själv spelade han keyboard. Jag visste att fiol fanns på pianoläktaren i the Abbey, av
gitarrer finns där ett tiotal. Ett tips för musikanter: Ta med extra strängar i packningen!



Ö och natur. Tidlös!

Då: Pilgrimsvandringen över ön var redan en tradition och följde ett bestämt mönster med vilopauser och tänkvärda andak-
ter vid utvalda platser, Någon anpassning till individers olika fysisk förmåga fanns knappast. Det var bara att sätta ner foten
i kärr och sand, på hedar och vassa stenar. men ingen klagade och medhavd matsäck smakade bara extra gott. Men då fanns
inte veckogäster av den typ ön har nu.

Nu: Antalet veckogäster är ett hundratal och merparten av dessa vill deltaga i tisdagens pilgrimage. En anpassning till
individers förmåga med varianter av olika svårighetsgrad är bra för dem som behöver. Dock tycker jag att den fullständiga
turen inte ska reduceras till en enklare. Vid mitt senaste besök gjorde man så och guiderna hittade inte ens alla platser! Jag
fick själv använda torsdagens fria tid att återse öns gamla industri där tiden stått still, marmorbrottet med dess övergivna
maskiner som åldras i skönhet. Öns vilda södra del saknar fortfarande skyltning och en bra karta anbefalles!

Andakter och sång

Då: Speciella Iona-sånger fanns inte, man använde skotska kyrkans psalmer och traditionella melodier. Andaktsboken
i “the Abbey” var röd och på 23 sidor.

Nu: Det omfattande sångmaterialet med utformning av bl.a. John Bell används i stor utsträckning och är varsamt anpassat
till den keltiska traditionella melodiskatten. Andaktsboken har ändrat färg till ljusgrön och omfattar nu 272 sidor!



Iona Community

Då: Något gästhem fanns inte av nuvarande typ. Klosteranläggningens återuppbyggnad var ännu inte klar. Huset med nuva-
rande kök överst och torkrum underst var ännu inte återuppbyggt. Där fanns bara en mur mot klostergården. Medlemmar i
kommuniteten och hantverkare kunde bo vid klostret och ute i byn. Själv bodde jag i tält på skolgården i byn. Vi var ett
trettiotal ungdomar från hela världen på arbetsläger, arrangerat av Kyrkornas Världsråd. Vår uppgift var att under en månad
reparera bykyrkan och prästgården (numera museum). Varje dag gick vi till the Abbey och deltog i andakter. Vad George
MacLeod berättade för oss om Iona Community minns jag naturligtvis inte. Med båten kom några dagsturister vid strand-
hugget, knappast veckogäster i större utsträckning. Vi hade en del kontakt med skotska ungdomar på kommunitetens läger-
verksamhet med enkel inkvartering på öns norra sida.

Nu: Tillkomst av buss/färjeförbindelsen gjorde Iona tillgängligt på ett helt nytt sätt. Klosteranläggningen kunde ta emot gäs-
ter och det moderna MacLeod-centret från 1988 erbjuder handikappade och barn att bra boende. Kommunitetens ungdoms-
verksamhet bedrivs nu på Camas på grannön Mull, även om vissa programveckor på Ionas två gästhem vänder sig också till
de unga.

Iona of my heart, Iona of my love,
Instead of monks voices

shall be the lowing of cattle;
But ere the world shall come to an end,
Iona shall be as it was. (St. Columba)

Slutligen några sammanfattande överskrifter från olika grupper och personer efter deras besök på Iona:

“En pärla i ö-riket”, “Veckan vid världens ände”, “En fristad i havet”, “Guds ö i Atlanten”,
“Iona kan inte beskrivas-bara upplevas”.

Instämmer i allt! ---- hösten 2015, Göran Malmsten, Enköping




