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Sjömansprästen har ordet
När vinden blåser

V

inden rör upp havet. Det rör sig
inte av sig självt. Vinden gör att
vågen reser sig. Ökar vinden rör vågen
upp över sig själv och börjar surfa
fram. Det är en rörelse vi kan, och om
vi vill, fånga upp och föra oss fram. En
kraft som går över oss själva.
I Psaltarens 103:e psalm finns några
talande ord om vinden och livet:

Människans dagar är som gräset:
hon spirar som blomman på
marken, så sveper vinden fram,
och den är borta, platsen där den
stod är borta.
Psaltaren är en bön- och sångbok i
Bibeln. Det finns 150 psalmer som
fångar livets olika skiftningar och
nyanser uttryckt genom människors
upplevelser av livets dagar och år.
Någon av dessa är kung eller profet.
Andras uttrycksfulla livsöden är
vanliga människors.
Havet var inte den tidens israelits
främsta element. Hens upplevelse

av vind var färgad av den torra

ökenvinden som förödande drog fram
över landskapet och skapade kaos
och hämmade växt. Inget”Flow” i
vindvågen! Med andra ord betyder det
att det är motigt. För mycket vatten
och för mycket torka är inte optimalt
liv.
Människans dagar är som gräset…

Efter en begravning vid kyrkkaffet
uttalades följande märkliga ord: ”Han
levde hela livet”.
Självklart har en människa levt hela
livet när vi följer hen till gravens vila.
Men finns det inte mer att säga om
livet än att leva? Så länge hjärtat slår
och hjärnan ger impulser till organ och
lemmar är det liv, enligt vetenskapen.
Men kan vi säga att vi lever alla
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Det som har fötts av kött är kött,
och det som har fötts av ande är
ande. Var inte förvånad över att
jag sade att ni måste födas på nytt.
Vinden blåser vart den vill, och
du hör den blåsa, men du vet inte
varifrån den kommer eller vart
den far.
Joh. 3:6-8

Guds rika nåd och välsignelse över
dina dagar och år

Ib Pihlblad
Foto: Elvira Stålhammar

räknade dagar. Liv är mer än andning
och hjärtslag. Goda, varma, hjärtliga
relationer livar upp oss. Ett gott skratt
förlänger livet, säger vi.
Ibland är vi för allvarliga när vi talar
om livet. Det är ansvar- Ja. Det
är förpliktelser- Ja. Det är ständig
uppkoppling- Nej. Det är alltid att
kolla vid notispling- Nej. Det är att
kunna säga Nej- Ja.
På västkusten är vi vana vid vinden.
Många är det som behärskar och
kan hissa och reva sina segel alltefter
dess omständigheter. Har det fallit i
glömska? De nedärvda visdomsorden
som skiljer ut de vindrivna från de
seglande.
Jesus säger till Nikodemus, en klok
man som hade frågor om livets nu och
framtid:
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Sjömanspräst

Ordföranden har ordet
Höst

N

u när det börjar närma sig
mitten av september kan
man förnimma hösten i luften.
I kustbandet blommar ljungen
i vackert lila kulör (och i några
fall i vit) men det är bara 12
grader varmt vid Bohuskusten.
Vi närmar oss den tid då trädens
blad övergår i sprakande rött
och gult.
Sjömanskyrkans
verksamhet
har varit i full gång under
sommaren, såväl i Göteborg
som i Halmstad och i Bohuslän.
Personalen har haft välförtjänta
semestrar.
Själv firade jag midsommar
mellan regnskurarna på Härön.
Lite vatten i håret hindrar dock
inte en svensk midsommarfirare.
Nu i höst händer flera spännande saker
utöver de traditionella aktiviteter som
bland annat framgår av annonser och
meddelanden på andra platser i denna
tidning. Men vi renoverar också i
bottenvåningen, vi får nya hyresgäster
och ett antal av fartygsmodellerna
(som jag skrev om i förra numret av
Hemmahamn) lär komma på plats.
Glädjande och roligt!
Tidningen Hemmahamn går ut i
drygt 5.000 exemplar till vänner och
intressenter på våra fartyg och längs
kusten. Jag vill gärna föreslå våra

Foto: Rose-Marie Axelsson

läsare och andra som kanske inte haft
tillfälle på länge att komma och besöka
Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget
eller i Halmstad.
Varje dag serveras vällagad lunch
till överkomligt pris. Alltid finns det
någon trevlig person att tala med; om
fartyg och sjömän, hamnar och sjöfart
och allt som kan förknippas med
detta. För den som önskar tala med
vår sjömanspräst finns det nästan alltid
tillfälle. Men även övrig personal finns
oftast tillgänglig för samtal.
Jag vill gärna påminna om de
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När detta läses är det höst. Jag önskar
vårt sjöfolk, våra sjöfartsstudenter,
alla Hemmahamns övriga läsare,
Sjömanskyrkans personal och styrelse
och alla våra vänner och gäster en fin
höst! Vi hörs till jul.
goda möjligheter till kund- eller
personalträffar, föredrag, föreningsmöten, klubbverksamhet och mycket
annat som finns i de trivsamma lokaler vi
har på Sjömanskyrkan.

Hälsningar
ordförande

från

Sjömanskyrkans

Per A. Sjöberger

Krigsseglardagen

Första söndagen i september är den
speciella dag då Sjömanskyrkorna
runt om i Sverige hedrar minnet av
de svenska sjömän och sjökvinnor
som under stora umbäranden försåg
Sveriges folk med bl.a. livsmedel,
bränsle och andra viktiga produkter
under 2:a Världskriget. Omkring
2 000 svenskar från handelsflottan,
fisket och marinen fick sätta livet till
för att hålla Sverige igång. Många
fartyg gick under genom minsprängning, torpedering och överfall till
sjöss.
I Göteborgs samlades ett 50-tal för
att hedra krigsselarna och deras insatser. Högtidtalet hölls av VD för
Svensk sjöfart Rikard Engström.
Korum leddes av sjömansprästen
Ib Pihlblad och för psalm och musik svarade Ulla Gyllenros. Flottans
män avslutade högtiden med sång
och musik. Seko sjöfolk och sjöbefälsförbundet hedrade sjöfolkets
minne genom kransnedläggning.
Söndagen bjöd på en fantastisk dag
med sol och värme. Till sist bjöds
alla på kaffe med dopp.
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Sång och musik av Flottans män.
Vid pianot, Ulla Gyllenros.

borg
Göte

Händer utanför Sjömanskyrkan

Norskt besök av landets Kystvakt

Bogserbåten Bob ftån Torshavn, Färöarna

Missionsbåten Elida passerar Sjömanskyrkan Amerikakajen förbereds för kryssningsfartyg.
Cirka 20 anlöp anmälda för 2018.
med konfirmander ombord.
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Sommarkvällar i

Sommargudstjänster.
Den adertonde juni inledde Magnus
Aasa traditionsenligt sommarens serie
av söndagskvällar i Sjömanskyrkan.
Vi kan blicka tillbaka på en välbesökt
säsong trots att vädrets makter inte
alltid varit gynnsamma. Genomsnittligt
har det varit sextio deltagare vid dessa
tio gudstjänster. Både gamla och nya
predikanter, musikanter och engagerade
åhörare/deltagare har bidragit till ett
omväxlande program. Det har inte varit
enbart lyssnade för besökarna. Att sjunga
med i de förutbestämda psalmerna är en
sak men det har vid flera tillfällen varit
möjligt att önska både psalmer och andra
sånger. Då har sångglädjen med de gästande musikernas hjälp nästan lyft taket.
Nya bekantskaper har varit Nils Gunnar
Juelsson, präst i Snöstorps församling,
och Lars Carlsson, en fiolspelande fiskare
från Träslövsläge. Alla som deltagit, både
präster och musiker är mycket uppskattade och värda ett stort tack. En bland
predikanterna skall dock nämnas och
det är Tore Sjöblom. Trots en aktningsvärd ålder är han fortfarande ”still going
strong”. Det gäller också Sjömanskyrkans
”husband” Åke Gustafsson, Ulf Blennerud och Lars Bagler. Trots att det
är lite trångt i lokalen är det inga sura
miner utan alla som kommer bidrar till
en gemytlig stämning. Till denna stämning bidrar även kyrkkaffet, som är en
viktig del vid dessa kvällar. Ett stort tack
till arbetsgruppens värdar, bagare och
medhjälpare.
Bertil Nilsson
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Magnus Aasa pustar ut efter första sommarkvällen och ser till att alla kommer välhem

Familjen Kjellman och Åke Gustafsson håller
vant i trådarna denna kväll.

Åke Gustavsson
och Tore Sjöblom

Tall Ship Races

Sjömanskyrkan

Spännande dagar i internationella Halmstad.

En ständig ström till serveringen under Tall Ship
Race.

Visst ser det
inbjudande
ut!

Ett avbrott i gudstjänstprogrammet gjordes veckoslutet 30 juni till 2 juli. Då var
Halmstad startplats för Tall Ship Races. I
Sjömanskyrkan förbereddes denna händelse
på ett tidigt stadium. Erfarenheterna från
2011 då Halmstad var målhamn gjorde
att arbetsgruppen var väl rustad för detta
evenemang. Sjömanskyrkans läge i början
av hamnpromenaden gjorde att det förväntades ett stort antal besökare under dessa
dagar. Det var även förberett ett rum om
det inträffade något allvarligt. Tack och lov
kom detta rum inte till användning. Tyvärr
ställde vädrets makter till det med starka
vindar. Detta tillsammans med att några
av de största fartygens frånvaro gjorde att
det totala besöksantalet på Tall Ship Races blev lägre än väntat. Lördagen var för
Sjömanskyrkan den bästa dagen. Då tittade
solen fram och det såldes många glassar och
givetvis också mycket kaffe med dopp. På
lördagen och söndagen kunde man också
lyssna på Eva-Lena Kjellman, som underhöll med pianospel. Trots vädret kom drygt
tusen besökare under dessa dagar så resultatet för sjömanskyrkan under detta veckoslut
blev till slut mycket gott. Bertil Nilsson
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Krigsseglardagen 3 september.

Flitiga medarbetare
Bengt och Berit Ivarsson

Bosse Runesson, Bernhard Skarp och Annika Runesson

Den här söndagen blev en direkt fortsättning på sommargudstjänsterna. Men det
huvudsakliga syftet var att hedra de sjömän
som, under andra världskriget, trotsade
farorna på havet. Till denna dag hade inbjudan gått till fyra krigsseglare. Bernhard
Skarp var den ende som kunde närvara vid
denna Krigsseglardag. Han kom i sällskap
med sin dotter Annika och måg Bosse
Runesson. Över tvåtusen svenska sjömän
miste livet under dessa resor. Dessutom var
det många fiskare som i sin yrkesutövning
omkom då deras båtar sprängdes av minor. . Katarina Bäckelin och Bernhard Skarp
I samband med minröjning drabbades
även den svenska marinen av olyckor där
många liv gick till spillo. Om detta talade
Lördagscafé under
Katarina Bäckelin, garnisonspastor bl. a.,
vid andaktsstunden. Hon läste också upp
hösten
några dagboksanteckningar som Ruth
Milen nedtecknat. De handlade till en del
21 oktober kl. 14.30
om hennes bror Rudolf Rehngren. Han
”Ord och ton till glädje och tröst”
omkom då motorfartyget ”Remmaren”
med bibliotekarie Elisabeth Skoog.
sprängdes av en mina på Nordsjön. Vidare
Sång och musik med Jessica Nylander
var det några av Ruths minnesbilder från
och Jan Agbrant.
kriget. Dessa uppgifter hade Birgitta MiKaffeservering och lotterier.
len lämnat. Vid detta minnesrika tillfälle
medverkade Eva-Lena och Sara Kjellman
Lördag 9 december kl. 14.30
med musik och sång. De närvarande
Adventsoch julsånger med Susanna
gästerna (84 st.) bjöds på kaffe, kakor och
Tegberg, präst.
tårta. Trots den allvarliga bakgrunden blev
Nina
Widegren
och Cecilia Sandgren
det en glädjefull kväll som innehöll allsång
sång
och
musik.
där de nämnda musikanterna förstärktes av
Kaffeservering
och lotterier.
Berith och Bengt Ivarsson.
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Bertil Nilsson

lk
Sjöfo

Från Hallands hamnar

Eleven David hade tur vid lottningen.
Oljarens Anders Bodbacka stöter kula på Varbergs kaj.
Harald Kjellberg och David Svanström kollar in hur “stilen” är. Han vann en T-shirt.

19 juni Kommer just hem från Varbergs hamn. Besökte 5 fartyg där. b.l.a bunkerfartyget Oljaren (svensk flagg). Lämnade filipinska newsletters till dom två filipinarna
ombord. Och svenska tidningar till den övriga besättningen.
Trots stressigt ombord så blev det lite tid för kajsport.
IDA H´s besättning ( dom leder sjöpokalen)

Scandicas besättning, 3: a i sjöpokalen.
25 juli För några veckor sedan hände något
ovanligt. Dom tre i topp i sjöpokalen ( friidrottstävlingen) kom på besök här i Hallands
hamnar.Alla tre besättningarna var “taggade”
på att kajsporta.

Dessutom ville dom ha nytt i bokväg. Fint
att sjöfolket motionerar och läser bra böcker.
En ovanlig intensiv vecka. Det känns så
bra att få vara med om att få deltaga i denna
verksamhet. Hälsningar Lasse

Envik ´s besättning, 2:a i sjöpokalen.
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lk
Sjöfo

30 juni Nostalgibesök för mej. För många år
sedan så var jag elektrikerelev på ett fartyg
som hette just Tavastland.
Men det var 1968! Jag finns kvar men
“gamla” Tavastland skrotades för många år
sedan. Lasse
26 juni Besök på 6 fartyg i strålande väder i
Falkenbergs hamn.
Två svenskflaggade fartyg . Astoria och bunkerfartyget DANA.
Tre man från Dana kunde ta sej en stund
ledigt för att åka med till en grön gräsmatta,
där vi drog igång sjöpokalsidrott. Det blev
bra resultat . Och “skoj” hade vi.
Bilden längst upp t v: Tre “gubbar” ser till att
Dana klättrar i sjöpokalen.

27 juni, Svenskflaggade fartyget Astoria ligger
här i Falkenberg för lite översyn (Donsöbåt).
I går fanns et lite tid på kvällen , för lite kajsport.
Vi hade det riktigt kul en timma eller lite mer.
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Ernst, Martin och William njuter
i solskenet.

Nisse var ung och fri, och äventyret lockade.

Sjöfarten på Tyskland hade nästan upphört i slutet
av kriget och det var dåligt med jobb till sjöss.
Men den 5 september 1945 var kriget slut och
Nisse mönstrade på i Göteborg, som jungman på
M/S Boolongena. Fartyget tillhörde Rederi AB
Transatlantic och lastade pappersmassa för USA.
I USA lastade man stenkol för Sverige. Andra
resan över Atlanten blåste det full storm. Nisse
var på däck när en stor våg kom rusande mot
honom. Han åkte som en vante och visste inte om han var kvar på båten.
Det var han lyckligtvis, genomblöt och rejält omtumlad. Ganska mycket
försenade anlände de till Boston på självaste julafton.Väl tillbaka i Sverige
och Helsingborg fick besättningen glädjebeskedet att de skulle gå till
Australien.Traden gick via Las Palmas, vidare till Sydafrika, en vecka i
Durban och slutligen till Fremantle.

E

fter Fremantle blev det Melbourne. Inte mycket att förtälja om
dessa platser, den första resan. Det blev
för det mesta att besöka djurparker och
sjömanskyrkan där sådan fanns. Det
var på Svenska sjömanskyrkan i Melbourne som jag träffade Astrid Nordin.
Hennes far var svensk och hade varit
kapten på den åländska fullriggaren
Pamir under andra världskriget. Pamir hade trafikerat mellan Australien,
Amerika och Kanada på den tiden.
Jag kommer tillbaka till Pamir lite senare, för den var fortfarande kvar på

den traden 1946. Kapten Nordin och
hans familj bodde en bra bit utanför
Melbourne men Astrid jobbade i Melbourne, och eftersom hon ville lära sig
svenska, så gick hon på sjömanskyrkan
ganska ofta. Och där träffades vi. Det
blev en angenäm vänskap som passade
oss båda, eftersom hon ville lära sig
svenska och jag ville lära mig engelska. Senare for Astrid till Europa men
vi höll kontakten brevledes bra länge.
Men så tappade vi kontakten, tyvärr.
Det var Astrid som satte grunden till
min kärlek till Australien och fick mig

Booloongena
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att börja lära mig språket på allvar. Det
var till Astrid jag skrev mitt första brev
på engelska. Det blev förstås en salig
blandning av svenska och engelska.
Efter att ha lossat all lasten från Sverige och Sydafrika så började vi lasta
för USA:s och Kanadas västkust. Det
var mestadels ullbalar och balar med
fårskinn men också lite annat smått
och gott.
Resan över Stilla Havet eller Pacific
Ocean tog precis tre veckor på den
tiden. Det var här, mitt ute på Stilla
Havet, som vi mötte Pamir under fulla
segel, på resa från Kanada till Australien och med full last av sågat timmer.
Det var en vacker syn som jag aldrig
ska glömma.
Vi passerade Hawaii nära nog för att
reta oss på att vi inte gick in dit, tyvärr.
Nu kommer jag aldrig dit men det kan
göra det samma. Det hade varit roligare 1946.
Vi kom fram till San Francisco, just efter att fångarna på Alcatras hade gjort
revolt, men annars hände det inte något speciellt, vad jag kan minnas. Vår
gamle timmerman hade sett fram emot
att komma till San Francisco för han
hade bott där under förbudstiden, när
det var förbjudet att sälja sprit i USA.
Han hade åkt fast för spritsmuggling
och avtjänat sitt straff på Sing Sing.
Därefter hade han blivit utvisad från
Amerika och fick inte gå i land alls nu.
Det kom en vakt från land som såg till
att han höll sig ombord. Han kunde
förstås både tala och skriva engelska,
så vi unga grabbar tyckte om att lyssna
till hans intressanta historier. Förmodligen var inte alla historier sanna men
det var ju det som gjorde dem intressanta och spännande. En bra sak han
14

Pamir, målad av Johannes Holst,

lärde mig var hur jag skulle klara mig
undan bråk när jag var iland och det
har jag haft mycket nytta av. Han var
en gammal räv, timmerman Larsson.
Han tyckte om att skoja och en gång
såg jag honom skoja med sin vakt vid
landgången. Han låtsades bara gå förbi, och helt plötsligt rusade han nedför landgången. Men då drog vakten
sitt tjänstevapen och då kom Larsson
tillbaka, skrattande och klappade vakten på axeln. Vakten kunde inte göra
annat än att själv skratta. Han förstod
att Larsson bara skojade med honom.
Men vi som hade bevittnat detta stod
med hjärtat i halsgropen.
Larsson var en duktig timmerman.
När han var ensam i sin verkstad gjorde han tavlor av tändstickor som han
sedan sålde.
Eftersom min lön som jungman bara
var 70 kr i månaden så kunde jag inte
göra några större utsvävningar och
kunde inte hänga med dom breda
grabbarna iland. Men jag hittade en
liten biograf på Market Street, vilket
är huvudgatan i San Francisco. Den
biografen visade tre Vilda Westernfilmer i rad för ett pris av 25 cent. Dit
gick jag varje kväll medan vi låg i San
Francisco. Dom bytte film varje dag,
så det passade mig utmärkt. Tyvärr var

inte gatorna så säkra efter mörkrets inbrott då som nu. Då kom den gamle
timmermannen mig till hjälp. Han
tog en stump cykelkedja på omkring
30 cm. Så gjorde han ett band som jag
kunde sätta runt handleden och stoppa
undan kedjan i skjortärmen. Blev jag
sedan attackerad var det bara att skaka
till kraftigt med armen så ramlade
kedjan ner. Väldigt effektivt: Sen lärde
mig Larsson att alltid gå rakt och stadigt och helst mitt ute i gatan, undvika mörka portgångar. Dessa råd har
hjälpt mig många gånger.
Från San Francisco gick vi till Vancouver där vi lossade resten av lasten.
Återigen blev jag nerskickad till ett
lastrum för att vakta över ett parti
kartonger innehållande vinflaskor
från Australien. Förra gången var
i Fremantle när båsen skickade ner
mig för att vakta några stora vinfat.
Den gången kom hamnarbetarna ner
i lastrummet för att lossa annat gods.
Dom hade tomburkar med sig, och en
liten borrsväng och sa åt mig att vara
tyst, och jag vågade inget annat. Min
skicklighet som vinövervakare hade
inte förbättras så jag blev snart utbytt
mot en professionell vaktman från ett
vaktbolag i land. Denna vakt kunde
sitt jobb och visste hur hamnarbetare
skulle hanteras. Jo då, visst kunde han
sitt jobb. Tre timmar senare fick vi hiva
upp honom ur lastrummet, full som en
alika. Det var med en viss tillfredställelse jag bevittnade detta. Så jag var
inte den enda odugliga vaktmannen,
som överstyrman kallat mig.
Den huvudsakliga lasten tillbaka till
Australien bestod av sågat timmer
och det lastades på några olika platser i Kanada och USA. En del platser bestod bara av en brygga vid något

sågverk, plus några baracker för arbetarna. Men en plats som jag tyckte om
och som var ett rätt så stort samhälle
var Nanajmo på Vancover Island. Där
bodde en hel del skandinaver, dom
flesta arbetade inom skogsindustrin.
Mest var det finländare och svenskar,
men också några norrmän. Självfallet
fanns det gott om indianer där.
En kväll var tre av oss på en biograf,
och framför oss satt tre unga tjejer. Vi
satt och pratade om dom där tjejerna
på svenska; hur fina dom var och hur
bra dom skulle vara i sängen och så vidare. Rätt som det var så vände sig en
av tjejerna om och sa på ren svenska,
Vad ni pratar fult pojkar! Det var tre
slokörade som smög sig ut från den
biografen. En läxa väl lärd: Man ska
aldrig känna sig säker vad det gäller
språk.
Vi lastade 10 000 ton med sågat timmer på tre och en halv vecka och det
blev full däckslast. Det tog sedan tre
och en halv månad att lossa allt detta i Australien. På den tiden var det
krångel med hamnarbetarna i Australien. Dom jobbade några dagar.
Sedan strejkade dom en vecka. Det är
inte min mening att klandra dem för
detta, eftersom jag inte begrep vad det
handlade om. Dom hade säkert en god
anledning att göra som dom gjorde. Vi
sjömän hade inget emot att få lång tid
i hamn. På så vis kunde vi knyta nya
och angenäma bekantskaper. Största
problemet var att få pengarna att räcka
till men med hjälp av lite cigarettförsäljning då och då så drygade man ut
kassan.
Nästa resa var mycket lik den första, utom att en annan jungman och
jag började smida planer på att göra
en flotte i smyg, och när vi passerade
15

Hawaii på natten skulle vi med flottens hjälp ta oss iland där. Men som
tur var, passerade vi på dagen. Det var
ju en vansinnig idé för vi skulle med all
säkerhet drivit ut till havs och törstat
ihjäl. Även om vi hade lyckats ta oss
iland så hade vi , med all säkerhet,
blivit tillfångatagna och hemskickade
eller tillbakaskickade till båten. Följande natt hivade vi flotten överbord
och lämnade den åt sitt öde.
När vi kom tillbaka till Melbourne firade vi Jul där. Det var då jag träffade
Carl Carlsson, en före detta norsk sjöman som hade gått iland i Australien
efter kriget och jobbade uppe i Blue
Mountains. Men han hade kommit
ner till Melbourne för att fira Jul. Jag
träffade honom på Svenska Sjömanskyrkan och bjöd ombord honom på
Julmiddag vilket han uppskattade.
Detta blev en långvarig bekantskap
som varar än i dag. Jag återkommer till
Calle senare.
Efter att ha pratat med Carl så bestämde den andra jungmannen och
jag oss för att stanna i Australien. Så
vi bad om avmönstring. Men det gick
inte för Booloongena skulle gå hem
till Sverige. Då hjälpte det inte att vi
hade varit ombord i 18 månader som
det fordrades på den tiden, för att få
mönstra av i utlandet. Men Klas, som
den andra jungmannen hette,
och jag, vi hade bestämt oss för
att stanna i Australien, och så
skulle det bli. Vi började smida
planer. Jag hade lyckats lära mig
så pass mycket engelska, tack
vare hjälpsamma flickor, så pass
att vi skulle klara oss. Så med
mod, eller dumdristighet, så
skulle vi inte vara med båten när
den lämnade Australien.
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Vi började med att ta ut så mycket
pengar som möjligt av våra innestående löner. Kapten blev förstås misstänksam och kallade upp oss för en
intervju. Han ville veta varför vi tog ut
så mycket pengar. Vi förklarade att vi
tänkte köpa en del saker, som till exempel opaler, i händelse av att vi inte
skulle komma till Australien igen. Inte
för att jag tror att han trodde oss men
han kunde ju inte stoppa oss från att
ta ut det mesta av vår innestående lön.
Men allt fick vi inte ut, för en viss procent hölls inne. Jag hade omkring 30
pund och Klas lite mindre, eftersom
han var tio år äldre än mig och hade
därför större fordringar på livet i hamnarna än vad jag hade.
När vi förtöjde M/S Booloongena i
Wooloomooloo, dock i Sidney så var våra
planer färdiga. Det fattades bara lite
finjusteringar här och där. Klas hade
en fjälla som bodde i Manly, ett ytterområde till Sidney. Han hade lyckats
förklara för henne med hjälp av tecken, armar och ben, att vi ville stanna
i Australien, och ville hon hjälpa oss.
Och det ville hon gärna göra. Allt vi
ville ha hjälp med var att ha någon
som kunde ta hand om vårat bagage
medan vi låg lågt tills båten hade gått
från Australien.

Wooloomooloo på 40-talet

Nästa kväll kikade vi runt för att se
hur vi skulle få iland vårt bagage. Vi
kunde ju inte bara bära iland sjösäcken
och ett par väskor nedför landgången.
Men vi hittade en liten roddbåt som
låg förtöjd ett stycke ut i vattnet, så
Klas simmade ut för att se om den var
låst, Men det var den inte. Nästa dag
jobbade vi som vanligt. Det var den
4:e februari 1947. Efter midnatt, jag
tror det var mellan kl 2 och kl 3 gick vi
iland, lånade båten och paddlade med
ett par brädstumpar under kajen tills vi
kom akter om Booloongena. Där vän-

Hummerpremiär

Erik Franzén

Årets hummerpremiär äger rum den
25 september, i år och då blir gubbera
som pöjkar igen. Kl 07.00 är det dags
att lägga i tinorna. Yrkesfiskare får
lov att ha 40 tinor och privatpersoner
6. Den första hummern såldes förra
året, på Göteborgs fiskauktion, till ett
kilopris av 20 833 kronor. Vad priset

tade en av matroserna, samme matros
hade klått upp mig i Durban, så till
den grad att jag knappast kunde stå på
benen. Jag hade slängt sopor överbord,
men soporna hamnade på matroserna
och på deras nymålade fartygssida.
Nu firade han ner vårt bagage och
önskade oss lycka till med orden: Hade
jag varit yngre och ogift så hade jag följt
med er. Jag träffade honom ett par år
senare.
Nisse Andersson
blir i år vet vi inte i skrivande stund.
Men förhoppningsvis går det ner efter
en tid. Hos Huldas, i Feskekörka, står
man i startgroparna inför årets premiär. Vi frågar Erik Franzén hur han
kokar hummern. Så här gör han:
•

2 levande humrar à ca 500 g

•

5 l vatten

•

2 - 2½ msk salt per liter vatten

•

Rikligt med krondill

Koka upp lagen. Ta bort gummibanden från klorna och lägg i hummern
med klorna först. Koka upp spadet
ordentlig innan du lägger i nästa
hummer. Koka humrarna i 8 - 10 min
(mycket stora humrar 20 min). Kyl
spadet så fort som möjligt. Humrarna
kan ligga i spadet, i kylskåp, upp till
ett dygn före servering.
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19.30

Konsert
Magnus Wassenius
vokalensemble

på Sjömanskyrkan

fre 13 oktober kl 17 - 21.30

U tställning

framför musik av
Wilhelm Stenhammar
Lars Erik Larsson:

Majorna förr
Pågår till och med 29/10

Förklädd Gud
Flygel: Annamaria Gillholm
Dirigent: Magnus Wassenius

För ytterligare information,
gå in på vår hemsida:

Kafé Kuling har öppet och serverar kaffe och goda smörgåsar och
bakverk,

www.sjomanskyrkan.se

Varmt välkomna

Välkommen

på Musikgudstjänst
i Sjömanskyrkan
Första Advent
söndagen 3 december

Många känner
Simon Ljungman
som gitarrist bakom
Håkan Hellström.

Medverkande Simon Ljungman med flera
Kyrkkaffe
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Musikmeditation

med Jerry Johansson, Sitar
Söndag 15 oktober kl. 13.00
Jerry Johansson tar sin utgångspunkt
i den klassiska indiska ragan i en
sedan tusentals år nedärvd tradition, med sin personliga nyskapande
tolkning.

Sjömanaskyrkans
snickeri

Kanske har du något du behöver
reparera. Kanske är du intresserad av att delta i snickerikurs i
höst, eller kanske rent av leda en
kurs.
Välkommen att kontakta Sjömanskyrkan.
Tel: 031- 14 03 88 eller

sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

Vi samarbetar med

Måndagskaffe
för sjöfolk, 10 kr
Varje måndag kl 14-15
i Café Kuling

Varmt välkomna!
Sjömanskyrkan

Gåvor och Testamenten till Sjömanskyrkan

Plusgiro: 90 03 43-5
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Gudstjänster
under hösten
Vi firar gudstjänst
varje söndag kl 13.00
Alltid Kyrkkaffe

Varmt välkomna!
stad
Halm

Hösten i
Sjömanskyrkan

Lördagscafé

Första gången
Lördagen den 21 okt kl 14.30
Ord och ton till glädje och tröst

Elisabeth Skoog

Sång och musik med
Jessica Nylander och Jan Agbrant.
Det blir även sång, servering och
lotterier

Håll utkik efter program
på kyrkans hemsida:

www.sjomanskyrkan.se

en
Skag

Vigsel och Dop
Att gifta sig och låta döpa sina barn
i Skagen är mycket populärt. Vi har
numera vigselrätt i Danmark.
Vigslarna ökar i Sjömanskyrkan igen.
Välkomna att boka in vigsel för tiden
mellan april-september 2018
För mer information kontakta:
Sjömanspräst Ib Pihlblad
telefon +46 31 140 388
mobil: +46 703 066 644 epost:
ib.pihlblad@svenskakyrkan.se
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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

Sjömanskyrkan

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

Önskar du som anlöper någon av
Bohusläns hamnar komma i kontakt
med
Sjömanskyrkan?
Ring: tel 031- 14 03 88
21

borg
Göte

Vigsel, dop
och
begravning

Kontakta
vår värdinna Marie för
bokning
031-85 59 03

Vill du hyra
konferens- och
föreningslokal?
Kontakta
vår värdinna Marie
för bokning
031-85 59 03

Dagens lunch
serveras måndag - fredag
11.30 -14.00
Pris: 75 kr
inkl sallad, måltidsdryck
eller kaffe

Dagens soppa 40 kr
För meny se våran hemsida:
www.sjomanskyrkan.se

Minnesgudstjänst

Lördagen den 4 oktober kl 13.
Ljuständning
för under året
avlidna sjöfolk
Musik
Kransnedläggning
vid Mariebergs
kyrkogård
Avfärd
fr. Sjömanskyrkan
kl. 12

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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Fondansökningar
2015

Sundströms Fond
Neptuni Fond
Berättigad att söka fondmedel är
den som uppfyller villkoren enligt
nedan.

- Är behövande och född 1962
eller tidigare
- Har seglat i minst 60
sjömånader
- Är boende i Göteborgsområdet
(Sundströms)
Högsta årsinkomst för att kunna
söka; hör med Sjömanskyrkans
personal.
Ansökningsblankett finns att få i
Sjömanskyrkans reception från
16/10 2016

Julklappar önskas
Vi är tacksamma om du vill bidra
med julkappar till våra Sjömän.
Vill du veta mer är du
välkommen att ringa Marina
031-140388

Bada bastu
Välkommen till en
avkopplande stund i
Sjömanskyrkans bastu

Bastun är öppen
för herrar
varje fredag
kl 10 - 13

Sista ansökningsdag: 13/11 2016

Har
du

sjöa
nkny
tning
?

Hem- och sjukbesök
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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POSTTIDNING

B

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan. (ej adressidan)

Sjömansk yrkan i Göteborg hösten 2017
Almögrunden - fyrskepp och fyrar
Tisdagen 17 oktober
kl 13.00
Föredrag och Film
av
Lars Zimmerman
Vi serverar fika
Varmt välkomna!

Höstkonsert

Söndagen 19 november
kl 13.00

Smoke Rings BigBand
Kaffe med dopp

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

Sjömanskyrkan 2017

Välkomna till en högklassig
Musikupplevelse!

