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Sjömanskyrkan i Bohuslän

Omslagsbild: Det stora blå,
Från en seglats med T/S Gunilla.
Läs Berättelserna av elever på den seglande gymnasieskolan på sid 14

(mobil verksamhet)
Postadress:
Klev Kasen 457 56 Rabbelshede
Telefon:
0702656207/ 031-855930
E-post: mattjoha@iclou.com

Sjömanskyrkan i Halmstad
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Strandgatan 5
302 50 Halmstad
Telefon 035-15 78 70
Kaplan: Jörgen Franzén
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Torsdag
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Fredag
9 – 12
Söndagar 18/6 - 18/27/8, gudstjänst kl 18
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Tall Ships Race, se sid 21
2

Plusgiro: 90 03 43-5

3
5
7
8
9
10
12

Innehåll

Sjömansprästen har ordet
Ordföranden har ordet
Musik i höst på Göteborgs Sjömanskyrka
Sjömanskyrkans lördagscafé i Halmstad
Sommarprogram i Halmstad
Livlig trafik i våra Hallandshamnar
6 tusen meters djup och långt ifrån
civilisationen
14
Övning ger färdig
16
Den sista potatisen
17
Nisse mönstrar på sin första båt
20-24 Aktuell information

Redaktionen: hemmahamn@hotmail.se

Tryckeri: Ale Tryckteam AB

Sjömansprästen har ordet
Goda nyheter

E

vangelium betyder glatt budskap.
Det vet alla som blivit konfirmerade.
Det tillhör grundkursen. Från början,
när lärjungarna gick ut, var det inte
en lärosats utan en berättelse om den
person de under några år lärde känna
och gav hela sin tid att följa. Och
därefter att berätta sin upplevelse till
alla dem som inte var med från början.
Så blev de själva en del av det glada
budskapet. Tro, hopp och kärlek blev
ledord i deras berättelse. De hade
varken högtalare eller bilar att föra
ut sin berättelse med. Ändå nådde de
och fann mottagare som blev berörda
och tog till sig budskapet. Det var inte
inlindat i fagra ögonblickliga löften om
lycka och välgång, men väl löftet om
en medvandrare i livets många skiften.
I påsk- och under trefaldighetstiden
under sommaren får vi genom kyrkans
tradition ta del av deras berättelser om
Jesus och själva bli indragna i
historien och den verklighet
som blev deras vardag. Det glada
budskapet lever ännu. Så som de
gick tillsammans med Jesus går
densamme med oss.
Apostlahästarna, ett uttryck
som kommer av att apostlarna
gick ut med det glada budskapet
med ett otvunget uppdrag. Ett enkelt
pågående arbete med fötter och händer
att visa vad Guds kärlek innebär. Mötet
människa till människa, ”rakt över disk”
är trots alla cybertekniska hjälpmedel
det himmelska glada budskapets

(otekniska snabbköpsmässiga) största
tillgång. Du och jag, blir i mötet med
evangeliet ett Vi med varandra och
med Gud. I vidare mening får vi alla
uppdraget att föra vidare det vi själva
tagit emot.
I Sjömanskyrkan i Göteborgs
stift vill vi använda det
personliga mötet på fartygen i
hamnarna och i våra lokaler för
att bära ut det glada budskapet
om Jesus förmedlat med
apostlahästarna över disk, öga
mot öga, för att ge dem vi möter
ljus och nytt hopp i en värld som så
många nu upplever som otrygg.
Våra apostlahästar har av Göteborgs
stift fått ett par extra ben. En ny
minibuss har genom stiftets försorg
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Foto: Lasse Hult

gett Sjömanskyrkan möjlighet att
möta fler sjöfolk i hamnar vi tidigare
inte kunnat nå. Nu blir det möjligt
att dela det glada budskapet med än
fler, svenska som utländska sjöfolk, de
som gör det möjligt att vi alla inom
Sveriges gränser får möjlighet att leva
och få idag det bröd vi behöver. 90 %
av allt vi konsumerar och exporterar
i Sverige är beroende av sjöfarten till
och från Sverige idag.
Jag vill rikta ett varmt tack till
Göteborgs stift och till Er alla
bidragsgivare och förbedjare och önska
Er Guds rika nåd och välsignelse. Ni
gör alla på olika sätt det möjligt för
Sjömanskyrkan att i Jesu efterföljd

och i apostlarnas fotspår ge det glada
budskapet fötter och händer för dem
som färdas (sjöfolk i tjänst) skall ut
en gång (våra sjöfartsstuderande) och
dem som har färdats över djupa vida
vatten och deras närmaste.
Ib Pihlblad
Sjömanspräst

Tag emot Guds välsignelse på färden:
Må Herren vara med dig där du går,
välsigna dig vart än du kommer.
Må han vara nära dig på färden och
välsigna den väg som öppnar sig
framför dig.

(Bönboken, tradition och liv sid. 298)

Foto Hans Erixon
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Ordförande har ordet

Begynnande sommar med gullvivor i kustbandet

N

u i mitten på maj är det 9 grader
varmt i vattnet vid Bohuskusten.
Men om några veckor, när detta läses
är det förhoppningsvis dags att börja
nyttja badtrappan igen. Härligt!
De vackra gullvivorna står i blom och
mängder av olika fågelarter kvittrar
och kuttrar i pilsnåren; koltrastar,
sädesärlor, gulsparvar, duvor och
många andra. Häromdagen hörde jag
en Bästergök och snart kommer säkert
näktergalen också.

fartygsmodeller. Det är ett spännande
erbjudande som jag hoppas ska kunna
materialiseras under sommaren. Det
rör sig om såväl historiska fartyg
som moderna farkoster som står i
glasmontrar. Fartygen kommer att
tillföra mycket sjöfartsatmosfär till
kyrkan och blir säkert källor till
spännande samtalsämnen (och kanske
en eller annan skepparhistoria…)
bland våra besökare. Jag hoppas även
att fartygen kan ge inspiration till
olika föredrag i våra lokaler.

Sjömanskyrkan har fått förslag från
Sjöfartsmuséet att ställa ut ett antal

I Sjömanskyrkans lokaler finns ett
fullt utrustat snickeri. Nu fattas bara
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Donsö

en duktig snickare som kan hjälpa oss
att sätta upp hyllor och ställningar så
att fartygsmodellerna exponeras på
vackraste sätt. Kanske känner någon
av Hemmahamns läsare sig manad att
hjälpa till eller också känner Du någon
som Du tror vill bidra med denna
hantverkshjälp? Kontakta i så fall
intendenten, Astrid Linárd Ehrman,
eller sjömansprästen, Ib Pihlblad, på
kyrkan.
I september 2017, närmare bestämt
tisdag-onsdag 5-6 september, äger ett
evenemang rum på sjöfartsmetropolen
Donsö som jag varmt vill rekommendera. Det är DSM, Donsö Shipping
Meet 2017. Mer än 600 representanter
från rederier och övriga organisationer

Foto: Johan Olsson

och företag inom sjöfarten, politiker
mfl kommer att mötas där. Över 180
olika montrar kommer att finnas där
olika sjöfartsföretag ställer ut. Bland
Donsös alla rederier finns många av
Sjömanskyrkans allra bästa vänner.
Mer information om Donsö Shipping
Meet finns på
http://donsoshippingmeet.com
Jag vill passa på tillfället att slå ett slag
för de fantastiska möteslokaler vi har på
Sjömanskyrkan. Catering av olika slag
går alltid att ordna, allt från kaffe med
kakor till trerättersmiddagar. Miljön
är perfekt för företag som vill ordna
kund- eller personalträffar, föredrag,
föreningsmöten, klubbverksamhet
och mycket annat. För förfrågningar
eller kontakt för bokning, se annons
på annat ställe i denna tidning.
Ännu en sommar nalkas. Jag vill
ta tillfället att önska vårt sjöfolk,
alla Hemmahamns övriga läsare,
Sjömanskyrkans personal och styrelse
och alla våra vänner och gäster en
riktigt fin sommar! Vi hörs till hösten.

Rederi Furutanks kontor, Donsö
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Hälsningar från
ordförande
Per A. Sjöberger

Sjömanskyrkans

borg
Göte

Söndagen den 17 september kl 13
En tango för den fattige

En föreställning med musik, tangohistoria samt
berättelser om att arbeta som diakon bland utsatta
människor i Göteborg idag.
Eva Erlandsson, kontrabas och manus.
Ulf Bornstein, dragspel Regi, Karl Ekdahl
I samarbete med Göteborgs Räddningsmission
Kollekt till Räddningsmissionen Kyrkkaffe
Varmt välkomna

Söndagen den 15 oktober kl 13

Musikgudstjänst

En meditativ stund
på Sjömanskyrkan
med bibeltexter, bön o citar

Jerry Johansson tar sin utgångspunkt
i den klassiska indiska ragan, en
sedan tusentals år nedärvd tradition,
med sin personliga nyskapande tolkning.
Missa inte detta tillfälle!

Ostindienfararen blir kvar i Göteborg

Ostindienfararen räddas kvar i Göteborg av ett konsortium bestående av Stena, Elof Hansson, NCC och
Riksbyggen som tillsammans med SKF, Volvo Cars
och AB Volvo går in med 65% av finansieringen. Västra
Götalandsregionen och de tre kommunägda bolagen,
Buisness Region Göteborg, Göteborgs Hamn och Göteborg & Co går in med resten.
Skeppet kommer att ligga vid Nya Masthuggskajen
i Göteborgs hamninlopp. Lagom till 400-årsjubileet
kommer en permanent besöksanläggning som beskriver
Göteborgs långa historia som internationell handels- och
sjöfartsstad, att stå klar i anslutning till Götheborg.

Foto: Lasse Hult

Vill du arbeta som volontär?

Sjömanskyrkan behöver hjälp med fastighetsskötsel och visst
underhållsarbete. Om du är intresserad, ring 070-306 66 44

7

T

Avtackning av Ann-Sofie Orrdal

ill arbetsgruppens möte den 5
april 2017 var Ann-Sofie Orrdal speciellt inbjuden. Anledningen
var att hon på ett mer handgripligt
sätt skulle avtackas för det arbete hon
gjort för Sjömanskyrkan i Halmstad.
Ann-Sofie valdes till ordförande i arbetsgruppen 2005 och har med entusiasm och arbetsglädje gjort det lätt för
gruppens medlemmar att genomföra
de beslut som klubbades.
På grund av ändrade arbetsuppgifter
som församlingskonsulent i Halmstads församling valde Ann-Sofie
att i september 2016 avsäga sig uppdraget som ordförande och att sluta i
arbetsgruppen vid årsskiftet 2016/17.
Hon var med i arbetsgruppen några år
innan hon valdes till ordförande. Avtackningen började i Sjömanskyrkan
med lite mingel och överlämnande av
blommor och en present.
Sedan fortsatte avtackningen på restaurang Yoss med arbetsgruppen och
huvudpersonen Ann-Sofie. Ett stort,

varmt Tack till Ann-Sofie för de år du
varit med i Sjömanskyrkans arbetsgrupp och vi vet att du gärna kommer
på lördagscaféer och sommargudstjänster.
Bertil Nilsson

Sjömanskyrkans lördagscafé i Halmstad 6 maj

T

ill vårens sista lördagscafé stod
The Group Bluegrace för pro-
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grammet. Denna grupp av musikaliska herrar består av Stefan Wikrén,
Torbjörn Andersson, Stefan
Westerberg och Tomas Pettersson. När besökarna anlände var det till en liten ljudkuliss av musicerande.
Efter att kaplan Jörgen Franzén hälsat alla välkomna
satte gruppen igång med ett,
i positiv bemärkelse, ljudligt
program. Att se och lyssna
till deras bluegrass musik var
något som föll gästerna i sma-

ken. Det märktes inte minst på att de
flesta med kroppen följde med i rytmerna.
Gästerna fick också möjlighet att
sjunga med i psalmer i en annan rytm
än man är van vid. Som vanligt smakade kaffet och det hembakade kaffebrödet gott innan lottförsäljningen
började. Det var många vinnare, som
det alltid är, som gick hem med olika

sorters vinster. Kaplan Jörgen Franzén
höll en kort aftonbön innan de nöjda
besökarna vände hemåt.
Bertil Nilsson

Sommargudstjänster i Sjömanskyrkan, Halmstad 2017
Söndagar kl. 18.00.
Andakt, musik, sång och fika med hembakat kaffebröd
Söndagen den 18 juni kl 18.00
Magnus Aasa och
Stefan Westerberg

Söndagen den 30 juli kl 18.00
Bengt Andersson, Nina Widegren
och Cecilia Sandgren

Söndagen den 25 juni kl 18.00
Nils Gunnar Juelsson och
Lars Carlsson,

Söndagen den 6 augusti kl 18.00
Tommy, Eva-Lena och
Sara Kjellman

Söndagen den 9 juli kl 18.00
Jan Lindmark och
Ann Möllerström

Söndagen den 13 augusti kl 18.00
Thomas Andersson,
Elisabeth Almqvist Hansson och
sångare från Söndrums kyrkokör

Söndagen den 16 juli kl 18.00
John Johansson, Ulf Blennerud
och Lars Bagler
Söndagen den 23 juli kl 18.00
Önskepsalmer med Tore Sjöblom,
Åke Gustavsson, Ulf Blennerud
och Lars Bagler
		

Söndagen den 20 augusti kl 18.00
Önskepsalmer/sånger med Jörgen
Franzén och Birgitta Eliasson,
Per Öjeklint, Mikael Pettersson
Söndagen den 27 augusti kl 18.00
Hela Sjömanskyrkan sjunger
Ib Pihlblad, Åke Gustafsson,
Ulf Blennerud och Lars Bagler
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Livlig trafik i våra halländska hamnar

19/4 I går kom det ett ovanligt fartygsbesök till
Halmstads hamn.
Transatlantiks Transtimber gjorde ett “snabbbesök .
Men “hon” var ju inte ensam till kaj, det låg
fyra andra fartyg inne, så det var en bra dag på
alla sätt.
Transtimber hade inte bytt böcker på fyra år ,
så det var verkligen “DAX”.
Eleven Anton Rosendahl “kajsportade” med
stor framgång. Vilket innebar att han blev ägare
till sjömansservice “snygga” T-shirt. Han var
också en hejare på att bära boklådor.

Dukat till tårtkalas
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21/4 6 fartyg fick besök i Halmstads hamn i dag.
Valde att besöka sjöfartsverkets Scandica som
sist. Bra val. Först blev det kaffe med hembakad tårta. Sen en liten runda i stan med några i
besättningen.
Efter rundturen blev det kajsport med 5 deltagare . Kallt och blåsigt var det. Men gott humör
under vårt sjöpokalsidrottande.
Höll på att glömma att det byttes boklådor. Tre
lådor från och tre lådor ombord.
En bra dag på jobbet! Hälsningar Lasse

Hoppa´s att dom inte håller för hårt i ribban. Om dom inte vill byta boklådor, så får dom hoppa över !!!

11/4 Ibland blir det bättre än vad man förväntar sej.
Skulle hämta lite “grejer” på Rosenhill och låna
lite sommarläsning, samt kolla om sjöpokalstvåan Fram låg till kaj ute i Långedrag.
Det gjorde hon och inte nog med det . Ett av
konkurrentfartygen som heter Dana låg vid
samma kaj.
Dom är nästan lika Dana !!! Men Fram ligger
FRAM-för i sjöpokalen.
Det blev 6 “sportgubbar” som kom loss från
jobbet 1 timma. Tre från varje fartyg.
Lasse
22/5 I dag var det nog
rekord för fartygsbesök i
Halmstads hamn. 9 st.
Vi körde upp till Rosenhill med IDA H´s 4
“atleter”för att de skulle
få idrotta på en väldigt
fin sportanläggning.

3/5 Oljaren låg till kaj i Varberg och
besättningen passade på att “sporta”. Här hoppar Harald Kjellberg
stående höjdhopp med sådan fart att
han nästan inte fastnar på bild.
Hälsningar Lasse
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6 tusen meters djup och

Dagen startade vid 03:30 då vi i Styrb

V

arje gång är man lika trött när man vaknar och varje
gång intalar jag mig själv, som motivation till att
fortsätta med livet, att direkt efter vakten vid 8 kan jag gå
och lägga mig igen. Det blir dock aldrig så, men det är en
annan historia.
Som tur var blev det en mjuk start på vakten. Det första vi
fick göra var att klättra upp och chilla i masten tills fikat,
för att vår vaktledare Camilla kollade om våra flytvästar
fungerade, safety comes first.
Efter fikat där det idag serverades nyponsoppa, satte vi
röjlarna, yttre klyvare och brassade. Tiden gick snabbt
och sen var det dags för städning ute på däck. Dagens
städuppgift var att göra i ordning på byssataket. Det kan
vara trixigt med att få ner alla grejer som står där uppe
och sedan ställa tillbaka dom igen, men med ett leende
på läpparna gick det snabbt och lätt för oss. Kortfattat
var det en bra vakt som gick fort med ännu en fantastiskt
soluppgång.
Som vanligt efter vaktavlösningen vid 8 var det frukost. Till
frukosten fick vi vår efterlängtade yoghurt, den var mycket
uppskattad. Trots att jag innan intalat mig själv att gå och
lägga mig direkt efter vakten, slutade det hela istället med
filmtittande. Det som stod på agendan idag var Trassel, en
mycket bra film som jag rekommenderar alla er där hemma
att kolla på.
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Foto: Elvira Stålhammar

h långt ifrån civilisation

bord blev purrade, ja ni läste rätt, 03:30!

Till lunch blev det vitfisk, potatis och skirat smör, vilket jag
personligen tyckte var gott. Efter lunchen hade vi lektioner.
Idag hade vi Svenska, Historia och Engelska. Det flöt på bra
trots att vi är många människor och har ett evigt gungande.
Sen var det fika vid 15 som vanligt, och vid 16 var det
dags för vakt igen. Jag var post, vilket innebar att stå
som rogängare och styra båten säkert till Grenada, vara
livbojsvakt och hålla kolla på alla och vara beredd på att
slänga i en frälsarkrans om någon råkar drutta i vattnet och
sist men inte minst vara utkik och kolla så att vi inte åker på
något och spana efter delfiner.
Till middag serverades det potatismos, köttbullar, sås och
lingonsylt. Jag var mycket nöjd med livet eftersom jag gått
och längtat efter det i dagar.
Idag var även dagen då vi var som längst ifrån land vi kan
komma, det var lika långt för oss till Kap Verde som till
Surinam, ungefär 850 sjömil, med runt 6 tusen meters djup.
Inte dåligt får jag säga.
Förutom att folk blir dödade i mördarleken, håller vi
humöret uppe och fortsätter vår resa till Grenada!
Kram
Kerstin Lundqvist, Starbord
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Övning ger färdighet
Den 17 januari år 2017 och livet på Gunilla flyter på som vanligt.

Tre besättningskvinnor, från vänster Elvira Ek, Kerstin Lundqvist och Jeanna Francke Aréva.

D

agarna ute på Atlanten är demsamma. Vi går på vakt, vi äter, båten
underhålls, flygfiskarna befinner sig i
vattnet, på vattnet, i luften och på däck.
Anne-Li har lektioner med oss, vi pluggar, vi pluggar inte, segel far upp, segel
far ner och vi sover. Som sagt, livet flyter
på. Vi är mitt ute på Atlanten och halva
resan är nu gjord!
Babords dag började, som den alltid gör,
med vakt från klockan 00 till klockan 04.
Men vi hade faktiskt ett extrauppdrag
denna nattvakt – att brassa klockan! Så
istället för att ha 4 timmars vakt hade
vi äran att ha 5! Nu skiljer sig tiden på
Gunilla och tiden hemma med 4 hela
14

timmar.
Vi började vakten precis som vi alltid gör,
med att bärga segel. När bärgningen var
klar gjorde vi oss klara för att sätta seglen
igen. Allt handlar om övning. Övning ger
färdighet. Det är därför vi övar.
Öva, öva, öva.
Sen slog livbojsvakten 3 glas och det var
dags för ett efterlängtat nattfika bestående av inget mindre än KLADDKAKA!
Kladdkaka är sjukt gott. Utan kladdkaka
är livet inte komplett. Trots att händerna värkte och vi alla mådde illa av för
mycket kaka gick vi ännu en gång ut i
natten och fortsatte vakten.
Efter ett snabbt städ av tvättstugan och

byssan låg vi alla samlade på halvdäck
och kollade på stjärnorna. Vi såg bland
annat Södra Korset, Orion och stjärnan
Sirius. Efter mycket stirrande på stjärnor uppe i skyn bestämde vi oss för att
faktiskt försöka komma närmare dem
genom att klättra i riggen! Där satt vi
en bra stund vilket var mysigt.
När vakten var slut gick vi och la oss.
Efter 5 timmars vakt är man rätt trött
så jag tror nästan alla somnade direkt.
Det gjorde i alla fall jag.
Purrade blev vi klockan 11 för att äta
lunch. Eller frukost. Vi får kalla det
vad vi vill. Från klockan 12 till klockan
16 hade vi vakt igen men jag har inget
intressant att berätta om den. Pållar
målades, block slipades, spritades och
lackades och rost knackades. Precis som
vanligt. Fast detta gjorde inte jag för
jag var post. Alltså har jag tänkt väldigt
mycket. När man är post är att tänka i
stort sett det enda man gör.
Tänka, tänka, tänka.
Efter vakten hade vi, som vi alltid har,
lektioner. Vi såg faktiskt en båt också!
En syn av liv! En syn av civilisation!
Helt ensamma ute på detta stora hav är
vi faktiskt inte. Bra va?
Nu har vi varit ute till sjöss i 1 vecka
och det är drygt 1 vecka kvar tills vi kan
stå på land igen. Jag längtar efter land.
Längtar efter att stå på platt mark igen.
Men 1 vecka ute till sjöss är inte så
farligt heller, bara att fortsätta dagen.
Hoppas era dagar där hemma i regniga
och kalla Sverige är minst lika bra som
våra extremt soliga och varma dagar här
på Atlanten. Fast det är nog svårt för er
för vi har det riktigt gött.
Sakna oss inte allt för mycket!
Soliga hälsningar och varma kramar
Alexandra

Foto: Elvira Stålhammar

Öckerö
seglande
Gymnasieskola

Öckerö seglande gymnasieskola grundades 1999
och har i dag totalt 300 elever.
Alla program har anknytning till havet och sjöfarten. Eleverna tillbringar delar av sin gymnasietid till havs och många av dem seglar ombord
på T/S Gunilla under ca två månader av läsåret.
Då kombinerar de seglandet med skolarbete och
olika exkursioner vid besök i hamnar.
Seglingarna genomförs i Nordsjön, Atlanten,
Medelhavet och Karibiska havet. Varje år korsas
Atlanten i båda riktningarna.
T/S Gunilla är en tremastad bark, byggd 1940.
Den 12 januari 1997 överlämnades Gunilla
till föreningen Mot Bättre Vetande (MBV) på
Öckerö .
Läs mer på: www.ockerogymnasieskola.se
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Den sista potatisen

Som styrbordare blev jag purrad kl 03.30 för att ha vakt 30 min senare.

U

nder vakten var jag post medan
arbetsstyrkan satte och bärgade (tog
ner) hela 7 segel på 1 timme, ett svettigt
arbete som troligtvis ledde till många
blåsor på händerna.
När vakten var slut kl 08.00 var det dags
för frukost. Eftersom det är söndag fick
vi stekfrukost bestående av bacon, ägg
och stekt potatis. Den sista potatisen vi
hade kvar på båten.
Potatis är inte det enda som tagit slut;
för tillfället har vi inget smör, nästan
inga ägg, väldigt lite mjölk, toapappret
börjar ta slut och vi har nästan inga
frukter och grönsaker. Som tur är
fungerar det, för snart är vi framme på
Grenada. Idag är det 3 dygn tills vi är
framme på Grenada, vi i styrbord har
bara 7 vakter kvar som 4-8 vakten. Jag
kommer sakna 4-8 vakten med vackra
soluppgångar och nedgångar, underbara
stjärnhimlar och goa vaktledare.
Efter frukosten hade vi frivakt och
kl 11.50 serverades blomkålssoppa till
lunch. Eftersom det är söndag hade vi
inga lektioner efter lunch, istället hade
Anne-Li, vår lärare ombord, gjort en
rolig tipspromenad som vi gick.
Ac:n är fortfarande trasig, den kan inte
lagas förrän vi kommer till Grenada.
För att vi ska stå ut med den konstanta
hettan ombord har befälen byggt en
saltvattendusch på däck. Detta uppskattas av eleverna, men kanske ännu mer av
vissa befäl, vilka springer runt som små
barn i vattenstålarna.
Kl. 14.30 hade vi en säkerhetsövning. Vi
övade på vad vi skulle göra om livbåtslarmet gick, och hur man använde olika
bårar vid olika tillfällen. Efter övningen
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var det stormöte, där alla på båten samlades på däck för att uttrycka sina åsikter
om tillvaron ombord.
Efter stormötet hade styrbord vakt igen.
Vi övade oss på vad olika tampar heter
och bärgade (tog ner) och beslog (knöt
ihop) segel. Under vakten åt vi middag,
köttisarna fick köttfärslimpa med ris och
brunsås och för vegetarianerna var det
kikärtsbiffar med ris.
Nu är vakten slut och styrbord börjar
göra sig i ordning för att gå och lägga
sig, ännu en dag har passerat här på
Gunilla. God natt från 44 ungdomar på
en båt mitt ute i ingenstans.
Elvira
Foto: Elvira Stålhammar

Nisse mönstrar på sin första båt
Den 31 mars 1928, redan innan barnmorskan hann fram föddes Nisse Andersson som familjens åttonde barn i en liten torpstuga strax utanför Örebro.
Redan tidigt var det hårt arbete som gällde och Nisse jobbade på torpet och i
skogen. Två av bröderna hade gått till sjöss och Nisse började också drömma
om sjömanslivet.
16 år gammal mönstrade han på sin första båt. Sjömanslivet skulle komma
att vara under hela hans yrkesverksamma liv, med några kortare perioder
i land. Under många år gick han i transatlantfart och har passerat genom
Panamakanalen 93 gånger. Här följer Nisses egen berättelse.

S

å kom den dagen när jag fick mitt
första sjömansjobb. Det blev ett jungmansjobb på en tvåmastad segelskuta, en
så kallad motorseglare. Den hade en
liten hjälpmotor. En annan grabb,
som var tio år äldre än mig, fick
jobb som kockjungman, eftersom
han var matlagningskunnig. Han
hade heller inte varit till sjöss
förut. Vi var två glada gossar
som anlände ner till M/S Elin
af When
Vi fick se den där gamla träskutan med dess kapten som
stod på däck. Det var ingen
liten person. Han liknade mer
en stor avelstjur med armar
grova som timmerstockar. Jag
klev direkt från kajen över på
relingen och föll pladask på näsan, till stor glädje för min blivande kapten som sade: Jag ska
nog göra karl av dig. Det var inte
långt ifrån att jag pissade på mig.
Jag och min kamrat bodde framme i skansen, under däck. Våra kojer var genom ett hål i sidan och där
låg en gammal madrass. Ingen kudde
eller filt, men det visste jag innan, så det
hade jag med mig. Och till kudde gick
det bra att använda livjackan som var

obligatorisk att ha i närheten under krigsåren. Det fanns fyra kojer i skansen, men
eftersom ingen ville ha dessa träskutor så
var vi bara fyra man allt som allt. Det
var kapten, bästeman, som var någon slags styrman. Och så var det
jungman och kockjungman. Det
var fuktigt i kojen och jag skulle
snart komma underfund med att
jag fick dela med mig av kojen
till hungriga vägglöss, eller panker som dom också kallades. Nu
skulle jag i alla fall inte behöva
stå i en portgång och äta min
mat. Jag var nu sjöman, som
mina två bröder, trodde jag.
Men jag kom snart underfund
med att så lätt blir man inte sjöman. Vår arbetstid var när vi behövdes, och det kunde gälla 24
timmar om dygnet. Men detta
avskräckte mig inte. Jag skulle
försöka göra mitt bästa.
Jag mönstrade på M/S Elin av
When den 13 juli 1944 och mönstrade av den 12 augusti samma år i
Göteborg.
Vi lämnade Norrköping med full last av
sågat trä och destinationen var Lübeck i
Tyskland. Den andra dagen till sjöss så
blev jag sjösjuk men det hade jag räknat
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med. Min vakt var tillsammans med bästeman. Vi gick vad som kallas fyra om
fyra vilket betyder att man går vakt fyra
timmar sen är man ledig fyra timmar. Jag
hade nu lärt mig att styra, samt namnen
på seglen. Men dessas namn har jag glömt
en del av. Vi hade i alla fall fyra försegel,
storsegel, mesansegel och ett trekantigt
toppsegel på stormasten. Det är dom fyra
förseglen som jag inte kan komma ihåg
namnen på. Men eftersom det är över 50
år sedan så får man acceptera detta.
När jag kom ner i skansen från min slutförda vakt den andra dagen till sjöss, var
jag tacksam över att få lägga mig några
timmar eftersom jag var sjösjuk. Då informerade mig min skeppskamrat om
att han också var sjösjuk och absolut inte
kunde gå upp och ta sin vakt. Så jag måste ta hans vakt också. Eftersom han var
äldre och starkare än mig så var det bara
att lyda, vilket betydde att jag skulle få
göra tolv timmar i ett streck. Han var ju
på kaptens vakt, så när jag kom upp på
däck igen ville kapten veta vad jag gjorde
där så jag sade som jag var. Kapten blev
alldeles rasande. Det finns inget som heter
sjösjuka, skrek han och rusade ner i skansen och drog upp kamraten med ett stadigt tag om hans nacke och sade åt mig
att gå och lägga mig. Och han ville inte
se mig förrän nästa vaktavlösning. Även
om jag kände en viss medkänsla för min
kamrat så kändes det skönt att få krypa
till kojs under fuktig filt på likaledes fuktig madrass. Jag somnade som en stock,
till vägglössens stora glädje. Då fick dom
middagsro.
Nästa dag kom vi till Lübeck och började lossa vår last. Min kamrat och jag
fick ledigt på eftermiddagen, så vi for
in till centrum och besökte den svenska
sjömanskyrkan som ännu stod kvar. Där
skrev jag ett vykort hem till mor och far.
18

Sen såg vi oss omkring i ruinerna.
Snart var det dags att återvända till vår
skuta, för vi fick bara vara ute till klockan
20.00. Eftersom vi låg ett bra stycke utanför själva centrum var vi tvungna att ta en
spårvagn, men den var fullsatt. Kamraten
lyckades tränga sig på. Men mig knuffade dom bara av, så jag började springa
efter spårvagnen tills jag inte kunde se
den längre. Men då följde jag spåret så
jag skulle komma rätt. Jag sprang så jag
trodde hjärtat skulle sprängas. Jag visste
att klockan började närma sig åtta och jag
kunde se mig arresterad och avrättad, vilket gav mig nya krafter. Jag hann just lagom ombord med bara ett par minuter till
godo. Sedan dess ville jag inte se Lübeck
igen och det har jag heller aldrig gjort.
Efter lossningen av trä så började vi lasta
kol och koks som skulle till Malmö och
resan dit gick utan några som helst problem.
I Malmö mönstrade min kamrat av, och
det gjorde bästeman också. Vi fick en ny
bästeman, men ingen ny kockljungman.
Så nu skulle jag ta hand om matlagningen, och det var inte med någon speciell
glädje. Jag var varken kunnig eller intresserad av denna konst. Men besättningen
på den gamla skutan hade inte så stora
kulinariska fordringar. Kapten och bästeman hade överseende med mig, som tur
var.
Orsaken till att ingen ville ha dessa gamla träskutor var att det var ett hårt jobb
och mindre krigsersättning på grund av
att trä inte drog till sig magnetminorna.
Om jag inte minns fel, så fick vi bara
100%, medan stålfartygen fick 300%. Jag
bestämde mig i alla fall för att stanna, åtminstone en resa till. Lite visste jag då om
allt jag skulle få uppleva, saker som jag
aldrig kan glömma. En mycket intressant
resa, minst sagt.

Den här gången lastade vi inte alls, utan
gick på lätten över till Tyskland. Destinationen den här gången var Rendsburg, en
liten plats i Kielkanalen. Resan till Kiel
gick bra, men när vi kom dit så fick vi
ankra upp till nästa dag.. Jag blev förstås
glad. Detta betydde att jag kunde vila
några timmat. Det hade varit dåligt med
den varan på överresan. men när kvällen
kom så skulle jag gå upp och gå ankarvakt. Innan dess blev jag väckt av en kraftig smäll och hela skutan krängde till så
jag trodde att vi blivit träffade av något.
Jag kröp ur kojen, fick med mig livjackan
och rusade upp på däck, färdig att kasta
mig i sjön. Men det behövdes inte. Tyska
minsvepare hade sprängt en mina i vår
närhet.
Bestämmelserna var sådana att när man
låg för ankars på natten så var man
tvungen att skärma av ankarlantärnans
sken, så bara en smal strimma kunde ses.
Detta skedde genom att sätta ett papper runt lanternan. Men var det flyglarm
skulle lampan släckas.
Eftersom det var midnatt och inget av
intresse hade skett gick jag ner i skansen och stängde väl om mig, så inget ljus
skulle läcka ut. Där satte jag mig och
läste. Efter en timme eller så hörde jag
ett skott och något som ramlade uppe på
däck. När jag kom upp, fick jag se att en
tysk patrullbåt hade skjutit ner vår ankarlanterna. Flyglarmet hade gått men
det hade jag inte hört där nere i skansen.
Kapten blev förstås inte glad så jag fick
mig ett par rejäla örfilar.
För att komma in i Kiel fick vi gå genom
en sluss. Men så snart vi kommit innanför slussen var vi tvugna att förtöja på
grund av ett nytt flyglarm. Räden höll i
sig närmare åtta timmar. Tydligen försökte engelsmännen bomba sönder slussen men lyckades inte. Förödelsen runt

omkring var stor, bland annat träffades
en finsk båt som låg för om oss, så den
stod på botten. Det tog en bra stund att
rensa rent på däck från allt skräp som landat där.
Innan vi lämnade vår förtöjning kom
tullen på besök. Till honom sålde jag en
limpa cigaretter och ett par tvålar.
Väl framme i Rendsburg fick vi vänta
med lastningen till nästa dag.
På kvällen gav kapten mig pengar och sa
åt mig att gå till en bordell och, som han
uttryckte det: Bli en riktig sjöman.
Eftersom bästeman skulle gå iland så
gjorde vi sällskap. Först skulle vi in på en
bar, men eftersom jag inte drack på den
tiden bad jag om ett glas mjölk, men det
fanns förstås inte, så det fick bli ett glas
öl i stället.
Medan vi satt där kom det in fyra Gestapos. Vi fick nu ställa oss upp och göra
Hitlerhälsningen på kommando av en
officer. Detta gällde alla i lokalen, men
i ett hörn satt en äldre dam. När ledaren inte fick någon reaktion från henne
drog han sitt tjänstevapen och sköt henne
mitt emellan ögonen. Jag kan än idag se
detta kulhål framför mina ögon. Det var
ingen vacker syn för en 16-årig blivande
sjöman, men det är ju sånt som händer
dagligen i vissa länder, och mycket värre
saker, tyvärr.
Nisse Andersson

Göteborgs hamn målad av Eric Lundgren
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Önskas fartygsbesök?
Kontakta oss om
du vill att vi besöker
just ditt fartyg.
Välkommen
att ringa Marina
Tel: 031-85 59 04

stad
Halm

Hallandshamnar

Lasse Hult besöker inneliggande
fartyg i Halmstad, Falkenberg
och Varberg
levererar färska tidningar,
byter boklådor,
arrangerar kajsport med mera
Tel: (Sjömanskyrkan
Halmstad) 035-15 78 70
Mobil: 0765857025
Ett samarbete mellan

slän
Bohu

Foto; Mike josefsson Sjömansservice och Sjömanskyrkan

I Bohusläns hamnar rullar
ständigt Sjömanskyrkans
blå bil.
Mattias Johansson bedriver
mobil verksamhet och
besöker fartyg i hamn.
I Sörvikshamnen i Uddevalla
ligger också ett nytt IT-center
Tel: 0702-65 62 07
Tel: 031-85 59 30
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e-post: mattjoha@icloud.com

stad
Halm

Sommar i
Sjömanskyrkan

ÖPPET

Måndag - onsdag kl 9 - 16
Torsdag 9 -15
Fredag kl 9 - 12
Lördag Stängt
Söndag öppet i samband med
Söndagar 18/6 - 9/16, gudstjänst kl:18

Öppet under
Tall Ships Race 30/6 - 3/7
Fre 9-19		
Lör 12-19		

Sön 11-19
Mån 9-16

VÄLKOMMEN TILL
SOMMARKVÄLLAR I SJÖMANSKYRKAN
Söndagar kl 18.00
den 18 juni - 27 augusti
Programmet hittar du på sid 9
För ytterligare information, besök
vår hemsida:

www.sjomanskyrkan.se

borg
Göte

Måndagskaffe för sjöfolk, 10 kr

Varje måndag kl 14-15 med början 11 sept
i Café Kuling

Varmt välkomna!
Vi samarbetar med

Gåvor och
Testamenten
till
Sjömanskyrkan
Plusgiro 90 03 43-5
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Gudstjänster

Sommaruppehåll
Fr o m söndagen 3 sept,
gudstjänst varje söndag kl 13
Alltid Kyrkkaffe

Varmt Välkommen!
en
Skag

Söndagen 3 september kl 15
firar vi gudstjänst vid
monumentet framför Barken
Viking med anledning av
Krigsseglardagen

Vigsel och Dop
Den lilla kyrkan för de stora
ögonblicken.
Det är populärt att gifta sig
och döpa sina barn i
Sjömanskyrkan i Skagen
Vigslar sker i regel under perioden
april - september.
Välkomna att boka vigsel eller dop
För information och kontakt
Sjömanspräst Ib Pihlblad
telefon: +45 98 44 23 11
Mobil:+45 703 066 644
epost: ib.pihlblad@svenskakyrkan.se

Har
du

s

jöan
knyt
Hem- och sjukbesök
ning
?
Sjömanskyrkan i Göteborg

Känner du någon som behöver komma i kontakt med oss
eller skulle du själv vilja ha ett besök?
Vi finns också till för samtal här i Sjömanskyrkan.

Ring 031-85 59 04 eller besök oss Marina Bengtsson, assistent
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Vigsel, dop
och
begravning

Kontakta
vår värdinna Marie för
bokning 031-85 59 03

Vill du hyra
konferens- och föreningslokal?

serveras måndag - fredag
11.30 -14.00
Pris:75 kr
inkl sallad, vatten
och kaffe

Dagens soppa 40 kr
För meny se våran hemsida:
www.sjomanskyrkan.se
Servering
Sommartider
19/6 - 18/8
Måndag-fredag 10.00-14.30
Serveringen stänger kl 14.00

Lördag-söndag stängt

Kyrkans bastu

Kontakta
vår värdinna Marie
för bokning

Dagens lunch

Under sommaren
håller bastun
stängt
ÖPPNAR ÅTER
i september

Smycket Droppen
Present som sprider glädje
Sjömanskyrkan i Göteborg och Halmstad
säljer detta smycke.
I silver 14 mm, inkl. kedja 360 kr
I silver 32 mm inkl. kedja 390 kr
Droppe på nål
100 kr
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POSTTIDNING
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan. (ej adressidan)

B

Krigsseglardagen
söndag den 3 september kl 15
vid Barken Viking.

Krigsseglarnas minnesmärke
skapat av Lars Kleen

Medverkande:
Flottans mäns sångkör
Korum:
Sjömanspräst Ib Pihlblad
Kantor:
Ulla Gyllenros
Kransnedläggning
Servering

Välkomna!

Under andra världskriget stupade
2000 av våra svenska sjömän.
Första söndagen i september
hedrar vi alla dem som riskerade
sina liv under denna svåra tid.
För ytterligare upplysningar om
programmet; Håll utkik på vår
hemsida:

Sjömanskyrkorna i Göteborgs stift
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Box 4039, 400 40 Göteborg
Telefon: 031-14 03 88
Plusgiro 90 03 43-5

Sjömanskyrkan 2016

www.sjomanskyrkan.se

