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Sjömansprästen har ordet
Tiden i mellanrummet

Det kan vara svårt att fylla ett mellanrum. Det är ofta en plats, en tid som
inte riktigt räknas. Den skall bidas inför något annat, gärna något nytt och
spännande. En trötthet på det som varit och är och en längtan efter något
annat. I mellanrummet råder stiltje.
Eller snarare uppgivenhet. Vad väntar
jag på? Det kan kanske betecknas som
en dröm. Ingen idé att göra något vettigt.
Ombord på fartyget är mellantiden,
tiden mellan hamnarna fylld av aktivitet. Det är en slags förberedelsetid.
Här skall underhåll göras, driften säkras, kursen hållas och nästa lossning
och lastning förberedas.
I år firar vi 500 år av starten av Reformationen. Det är 500 år sedan Martin
Luther spikade upp sina 95 teser mot
avlatshandeln på porten till Slottskyrkan i tyska staden Wittenberg. I
korthet handlade det om mellanrummet. Det som kal�las Skärselden. Luther
menade att det inte
finns något belägg i
Bibeln om att en människa kunde köpa sig
fri eller minska sin tid
i skärselden genom att
köpa ett brev av påven
som minskar tiden i mellanrummet.
Den tid efter döden och innan uppståndelsen en människa har att utstå
diverse plågor som en förberedelse inför inträdet i himmelriket. Tillvarons
längd där var beroende av människans

leverne. Tiden mellan hamnarna och
tiden i Skärselden kan inte jämföras
annat än att det handlar om aktivitet
och förberedelse.
I den meningen kan det också sägas
att mellantiden i Guds värld är just en
förberedelsetidfylld av aktivitet.
I början av Lukas evangelium talas det om att
” Vid den tiden…” Det
handlade om en registrering för att betala skatt
som gällde alla vuxna
medborgare i Israel. Guds
förberedelser inför ett
nytt skeende sammanföll
i tiden med Augustus nya påfund för
att inhämta skatt från sina undersåtar.
En ockupationsmakts pålagor på de
underkuvade.
Josef och Maria hör till Davids hus
och skall därför skattskriva sig i Bet3

lehem och just då när de befinner sig
där ”var tiden inne för henne(Maria)
att föda…” och den lille gossen Jesus
ser jordens ljus. Det går en tid innan,
ja, det står ”När tiden var inne…” var
det dags för Jesu föräldrar att bege sig
till Jerusalem och templet för att tacka
Gud enligt seden vid en sons födelse.
Och just då, precis i rätt tid, ”… ledd
av Anden…”, dyker en gammal man
upp och korsar deras väg, stannar upp
och uttrycker sin oerhörda glädje över
barnet genom att tacka Herren, för
vad han fått vara med om. Han bar på
en längtan efter Israels tröst. I mellantiden har han nu funnit det som är
framtiden, ett ljus med uppenbarelse åt
alla folk på jorden. Ett förekommande
av glädjens tid.
Symeon, som den gamle heter, var
inte ensam i templet. Där
fanns en gammal kvinna
som mer eller mindre
levde ständigt i templet.
Hon hade levt i ett mellanrum i tid som änka i
kanske 70 år med att tjäna Gud. ”Just i den stunden…” när den lilla familjen förvånat
lyssnar till den gamle mannens ord
kommer Hanna, som den gamla änkan heter, förbi och upptäcker dem. I
mellanrummets mörker och ur hjärtats
förtröstan ser också hon det lilla barnet och inser vem det är- Israels tröst
och befriare.
Allt detta utspelar sig i mellantiden.
Nu i efterhand talar vi om tiden före
och tiden efter som det Gamla och
det Nya testamentet. Men över tid är
det samma, men med ett mellanrum
som Gud fyller med särskild aktivitet.
En förberedelse för att den Gud som
en gång skapade himmel och jord, nu
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själv lämnar den himmelska sfären för
att födas till jorden för att dela människans alla villkor och ge frid och
frälsning till alla dem som, likt Maria
och Josef, Symeon och Hanna i sina
hjärtan längtar efter något nytt och
annorlunda i sina liv och tillvaron i
stort.
Annars är mellanrummets särskilda
gestalt Johannes. ”På den tiden…”
inleds berättelsen (Lukas 1 kap.) om
honom när Sakarias, Johannes far,
får änglabesök. Ängeln Gabriel dyker upp till höger om altaret när han
enligt templets ordning är inne i det
allra heligaste för att tända rökelseoffret. Budskapet är att hans hustru skall
bli gravid och föda en son som skall
kallas Johannes. Samma Johannes som
många år senare i mellanrummet ”Vid
den tiden…” när Jesus
från Nasaret kom ner till
Jordanfloden, döpte honom där och en röst från
himlen bekräftade vem
Jesus var: ”Du är min
älskade son, du är min
utvalde.” Där vid Jordanfloden fick plötsligt och oväntat mellanrummet mening. Förberedelsetiden
var över. Nu är Guds tid. Johannes
kom som ett oväntat barn och fyllde
ut tiden med glädje och fröjd. (Markus 1:9–11). Hans röst bar ut det glada
budskapet om den kommande tiden,
Guds tid bland människorna:
”Bered en väg för Herren! Berg sjunken,
djup, stån opp!
Han kommer, han som fjärran var sedd av
fädrens hopp.

Rättfärdighetens furste, av Davids hus
den störste.
Välsignad vare Han som kom i Herrens
namn.”

”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning
om att hela världen skulle skattskrivas. Det var en första
skattskrivningen, och den hölls när Quirinus var ståthållare i
Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin
stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus,
begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids
stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria,
sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och
hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och
lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem
inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om
natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men
ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud om en stor
glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt
er i Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er: ni skall finna
ett nyfött barn som är lindat och ligger i en
krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära åt Gud i höjden åt Gud
Och på jorden fred åt dem
Han har utvalt.”
Lukas 2:1–14
Jag önskar er alla en hoppfull adventstid och en riktigt
God Välsignad Jul
Ib Pihlblad
Sjömanspräst
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Ordföranden har ordet

Tryckströmbrytare, shuntventiler, värmevärden och sjötransport av bränsle…
Om det gäller att klara sig med vedpanna som jag får göra ute i
skärgården får man lära sig en del.
Dels gäller det att finna någon som
kan installera ett system som fungerar
utan att vara på alltför komplicerad
nivå. Det har inte min leverantör
lyckats med. Så jag har fått använda
en del av mitt i vissa avseenden
begränsade intellekt till att förstå hur
det fungerar; utan bruksanvisningar,
endast tips på internet och goda
råd från vänner och bekanta. Men
alla har olika tryckströmbrytare,
shuntventiler, cirkulationspumpar och
annat som ska fungera. Och det finns
oändligt många kombinationer. Räkna
den som vill på hur många varianter
det kan finnas i ett system med fyra
cirkulationspumpar kopplade till två
värmekällor (panna och vedspis),
dessutom med många ventiler som
kan ställas i olika lägen. Allt skall
leda till att ungefär 1500 meter
golvvärmerör, fyra radiatorer och
tappvattnet ska bli varmt. Om jag inte
lyckas nere hos vedpannan i garaget
blir min Ros ledsen för då blir det kallt
i skärgårdshuset.
Dels gäller det att finna en
vedleverantör i närheten som har
möjlighet att på kort notis leverera
15 kubikmeter torr blandved i
storsäckar till lämplig hamn på västra
Tjörn. Blandved betyder en viss del
barrved och en viss del ädelträ (helst
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björk eller al). Vedleverantören finns
lyckligtvis och han heter Fredrik och
finns på Myggenäs Gård. För den som
till äventyrs trodde att gamla tiders sk
vrakved duger i en modern vedpanna

kan jag vänligt meddela att så är det
inte. Det är inte mycket värmevärde
i urlakade plankor och stockar som
flutit i land och torkat i väder och vind.
Snustorrt och snabbt uppbrunnet.
Dels måste en tillmötesgående
sjötransportör finnas. Även denne
finns. Han heter Dan och honom, hans
söner och hans förträffliga företag
har jag berättat tidigare om i mina
krönikor i Hemmahamn.
Så när all veden slutligen har landats
vid min brygga gäller det att snabbt
bära upp den till en torr plats i
pannans närhet. Det kan ju börja
regna eller också blir det kraftig

V-vind med högt vatten och det som vi
på Bohuskusten kallar ia.Denna ia är en
Tsunamiliknande företeelse som uppstår
vid hårda västliga vindar. Då flyttar sig

stora delar av Atlanten över Nordsjön
och vidare in i Skagerrak och häver mot
Bohuskusten. Dyningen syns knappt,
men den är likt Tsunamin synnerligen
kraftfull med enorma krafter i
sig. Den kan lyfta bryggor, flytta
sjöbodar och, förfärligt nog,
spola bort 15 kubikmeter
ved (kan möjligen för någon
annan bli användbar vrakved).
När veden är landad får Grållen
(årsmodell 1950) därför snabbt göra
tjänst för att få bränslet under tak
inför vintern.

Hursomhelst, nu brinner det i pannan
och vedspisen, en härlig värme sprider
sig, vattnet är varmt och Rosen verkar
nöjd.
Av detta kan man lära att om det ska
bli varmt så får man anstränga sig.
Bokstavligen och bildligt.

Nog om en pensionerad redardirektörs, tillika ordförande i Sjömanskyrkan,
angenäma vedermödor ute vid
Västerhavet.
Det är i skrivande stund början på
november, höstmörkret sänker sig
över skärgården, lågtryck och stormar
avlöser varandra, precis som det
kan (och nog skall) vara på
våra breddgrader. Men det
finns hopp om ljus. Det är
bara en dryg månad tills
det börjar ljusna igen när vi
passerat vintersolståndet. Och
någon dag senare är det jul.
Och dessförinnan har vi passerat
Mårten Gås, Nobeldagen, fyra
adventssöndagar, Lucia och ibland en
eller annan julfest.
Med detta vill jag önska alla
Hemmahamns läsare en God jul, ett
Gott Nytt År och ett fint nytt år.
Med
vänliga
hälsningar
Sjömanskyrkans ordförande
Per A. Sjöberger

från

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.gtb@svenskakyrkan.se
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Lördagscafé i Sjömanskyrkan, Halmstad 2017-10-21

Jessica Nylander, Jan Agbrant, Elisabeth Skog och Jörgen Franzén.

D

et låg stor förväntan i luften
inför höstens första lördagscafé.
Nästan en timme före den utlysta
tiden började besökarna anlända.
Temat för denna eftermiddag var
”Ord och ton till glädje och tröst”.
De som medverkade var bibliotekarie
Elisabeth Skog, Jessica Nylander och
Jan Agbrant. Jessica är kyrkomusiker
i Snöstorps församling och Jan är
korist i Maria kyrkokör, också i
Snöstorps församling.
Elisabeth inledde med att ge några
synonymer på ordet tröst. Stöd, hjälp,
lindring, hugsvalelse, balsam och
vederkvickelse är ord som kan ersätta
tröst. Så finns det sammansatta ord
med samma innehåll. T. ex tröstpris
eller tröstnapp. Hon framhöll också
att det är viktigt att både ge och få
tröst. Familj, vänner och djur är en
stor del i detta sammanhang. Som
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bibliotekarie gav hon förslag på
litteratur, både prosa och poesi, där
läsaren kan finna trösterika ord. ”Vårt
behov av tröst” av Stig Dagerman,
Jeanette Winterssons ”Varför vara
lycklig när du kan vara normal”
eller ”En kväll i oktober rodde jag
ut på sjön” av Tua Forsström togs
fram som exempel. Elisabeths
intressanta föredrag förstärktes på ett
förtjänstfullt sätt av Jessica och Jan
som med sång och musik framförde
texter med tröst som tema. ”Gamla
älskade barn” av Barbro Hörberg,
”Han går aldrig förbi dig” av Mikael
Jeff Johnsson och ”Tröstevisa” av
Benny Andersson.
Vad vore en lördagseftermiddag i
Sjömanskyrkan om inte det gavs tid
för en kaffepaus. Inget undantag den
här gången heller. Medan gästerna
njöt av det hembakta kaffebrödet

Spänning inför dragningen av lotteriet.

förbereddes lotteriet där lotterna
hade en strykande åtgång. Många
nöjda vinnare som vanligt. Sedan
var det dags för en andaktsstund
som hölls av Jörgen Franzén,
Sjömanskyrkans kaplan. Han tog bl.
a. upp sambandet mellan tröst och tro
i sin betraktelse. Efter en innehållsrik
eftermiddag lämnade nöjda besökare
Sjömanskyrkan för denna gång

med ett ”Välkomna tillbaka den 9
december”. Då blir det Advents och
Julprogram med Susanna Tegberg,
präst, Nina Widegren, sång och
Cecilia Sandgren, musik. Ett stort
tack till de medverkande, hembakarna
och kaffekokarna.
Bertil Nilsson

Personalen på sjömanskyrkan
önskar er alla
EN RIKTGT VÄLSIGNAD JUL
OCH
ETT GOTT NYTT ÅR
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Från hamnarna
Vilken bra kulstöt. Kolla kulan som är uppe
i luften.

Ranjit och Sabina springer 60 meter
på kajen i Helsingborg

Adam Nordström ( platsombud för sjömanservice ) kollar
vad en besättningsmedlem landar i sitt stående längdhopp.

10 september: Jesper ( platsombud i Norrköping) kollar att Ramiras kulstötare inte gör övertramp, när han stöter kula . (Rosenhill)
10

10 september; Eleven Mattias hoppar
stående längd på kajen i Helsingborg.

Han är elev på Östrand just nu.

17 oktober Isbrytaren Oden ligger till kaj i Helsingborg. Väntar väl på att vintern skall “dyka
upp”!
Nu är det full fart med servicearbete ombord.
Men ibland har besättningen
lite tid för att komma ner på kajen och “kajsporta”
Just nu ligger isbrytaren Odens
besättning på en 10:e plats i friidrottstävlingen sjöpokalen. 59
besättningar har deltagit hittills.
Om en stund så kör jag till
Falkvarvet och sen blir det
Halmstads hamn.
Lasse

Minnesmonumentet på Mariebergs kyrkogård

Mariebergs kyrkogård ligger idylliskt
inklämd mitt i Majorna, Göteborg, med
flerfamiljshus som kantar den idylliska
stenmursomgärdade viloplatsen. Den
anlades redan i slutet av
1700 talet och blev en
gravplats för de många som
hade sin bärgning till sjöss.
En vandring bland gravarna
visar på yrkesstoltheten
när det vid namnen står
yrkestitlar som sjökapten,
ångbåtsbefälhavre, styrman,
segelsömmare, varvsägare
mm. Här har också
Göteborgs store tonsättare
Wilhelm Stenhammar sin
grav i det sydöstra hörnet bland ca
1200 andra gravar på kyrkogården.
Ett stort minnesmonument över de
sjöfolk som omkom under krigsåren
1939 – 1945 invigdes 18 juni, 1943.
Det tillkom på initiativ av Sveriges
Redareföreningen. På monumentet är
inristat 258 namn. Efter en lång tid av
förfall har nu monumentet restaurerats
efter upprepade påpekanden från

Sjöpensionärernas klubb och Flottans
män. Nu är de av mossa och svamp
igenväxta inristningarna rengjorda och
namnen är åter läsbara.
Varje Allhelgonahelg
i anslutning till
Sjömanskyrkans
Minnesmässa över dem
under året avlidna sjöfolk
och Sjömanskyrkans vänner
läggs en krans ned vid
monumentet. En stilla gest
att hedra de sjöfolk som
under svåra umbäranden
till sjöss seglade för att
hålla igång Sverige och
bevaka dess gränser under
2:a Världskriget.
Vi Minnesmässan i år hedrades 12
avlidna sedan sistlidna Allhelgonahelg
med uppläsning av namnen och
ljuständning. Musik framfördes av
Konsertmästare Göran Holmstrand
på cello och pianisten Gunilla Flinck.
Musiken som spelades var bl.a. av Bach
och Camille Saint Saëns. Som kantor
tjänstgjorde Ulla Gyllenros.
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Lucia

Kom och möt Karl Johansskolans
mellanstadiums
fina Luciatåg i Sjömanskyrkan,
Kafé Kuling
Tis den 12 december kl. 10.00
Kaffe, pepparkakor och frukt
Aktuell info på hemsidan
www.sjomanskyrkan.se

Välkomna
Saffransbröd 30 -48 kusar eller 4 längder eller 2 kransar

När man bakar saffransbröd ska man vara generös med smöret och
snål med mjölet, annars blir de lätt torra.
Ugnsvärme längder och kransar 200-225 grader, kusar 225-250 grader

50 g jäst
200 g smör
5 dl mjölk
1- 2 dl socker
2 paket saffran á ½ g
½ tsk salt
½ ägg
ca 1½ l vetemjöl

Fyllning till längder och kransar
150 g mandelmassa
100 g smör
Ägg till pensling
Russin

12

Smula jästen i en degbunke.smält
smöret. Häll i mjölken och låt
blandningen bli fingervarm
ca 37 grader. Häll degspadet över
jästen och rör tills den är löst.
Tillsätt stött saffran och resten
av ingredienserna.. Arbeta degen
smidig. Jäs i minst 30 min. Arbeta
degen på bakbord. Baka ut degen
antingen till lussekatter eller till
längder eller kransar.. Låt jäsa i
30-40 min. garnera med russin
och pensla med ägg

Visste du att tangon föddes i de fattiga invandrarkvarteren i Buenos Aires? I
början på 1900 talet växte staden snabbt till att bli en miljonstad. Ur denna
smältdegel av människor från olika traditioner och språk växte den speciella
musikstilen tango fram. Det var de fattigas musik. Genom några tongivande
musiker och sångare fick musiken snabbt genomslag och spreds snart också ut
över världen.
I mitten av september gavs i Sjömanskyrkan en föreställning om just detta.
”En tango för den fattige” var rubriken. En föreställning med tangomusik som
i sig var fantastisk, men det fanns också en allvarlig sida som lyfte fram just
tangons rötter i utsattheten.
Genom berättelser från Sverige och Göteborg idag fick vi inblicka i den utsatthet som finns nära inpå oss med invandare, ensamkommande ungdomar och
migranter som vi möter på gatorna och sittande utanför affärerna med en
mugg framför sig.
Eva Erlandsson på bas och Ulf Bornstein, dragspel, förde oss in i den dramatiska musiken samtidigt som berättelser om de utsattas situation i Göteborg
idag lyftes fram. Eva är diskon och arbetar för Räddningsmissionen. Det är
utifrån hennes erfarenheter i jobbet som föreställningen kretsar.
Musiken och berättelserna förstärker varandra och verkligen uppmanar till
engagemang för de utsattas situation.
Detta var en föreställning i samarbete mellan Sjömanskyrkan och Göteborgs
Räddningsmission. Kollekten gick oavkortat till Räddningsmissionen verksamhet.
13

Det är tradition att Sjömanskyrkan är
en del av Göteborgs Kulturnatta. Vi
ställer upp med olika aktiviteter. I år
gick Kulturnatta av stapeln fredagen
den 13 oktober. Musik och Gamla
Majorna blev årets innehåll, förutom
bakverken och de goda mackorna som
serverades i Sjömanskyrkans Kafé
Kuling.
Aftonen inleddes med en utställning
av Gamla Majgrabbar som ställde
ut ett antal skärmar med bilder från
gamla Majorna. Sedan tidigare
utställningar om Gamla Majorna

visste vi att intresset skulle vara stort.
Därför fick också utställningen hänga
kvar i ytterligare drygt två veckor.
Och under hela utställningstiden har
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det sällan varit tomt i utställningen
under öppethållandet.
Urban Börjesson, som är ordförande
för Föreningen Gamla Majgrabbar,
var själv på plats en stor del av
utställningstiden för att visa runt
bland de många fotografierna och för
att svara på frågor av intresserade.
Många av dem som kom har sina rötter
i Majorna och många hade också egna
minnen från uppväxten där.
Vill man veta mera om gamla
Majorna
kan
man
besöka Föreningen i
Gathenhielmska reservatet på Pölgatan 9.
Efter besöket i utställningen kunde man
bege sig en trappa upp
till Skeppet, sjömanskyrkans stora sal, för
att ta del av kvällens
musik. Det var Magnus Wassenius
vokalensemble som inledde kvällen
med musik av Göteborgskompositören
Wilhelm Stenhammar.

Magnus inledde med en introduktion
av Stenhammar musik varvat med
berättelser från sina egna upplevelser
av Stenhammars musik. Med sin violin
och tillsammans med kör och flygel
gav Magnus ett personligt porträtt av
kompositörens liv och musik.
Kvällens andra del var Förklädd Gud;
text av Hjalmar Gullberg och tonsatt
av Lars Erik Larsson. Enligt Magnus
är detta ett av världens mest spelade
körverk.

Gillholm på flygeln lyfte fram den
fantastiska texten. Bl.a. den kända
versen:

Efter kvällens föreställning kunde
man förstå varför. Magnus dirigerade
och spelade på sin fiol som med den
fantastiska kören tillsammans med
den briljanta musikern Annamaria

Recitatör av Hjalmar Gullbergs dikt
var Sjömansprästen Ib Pihlblad.

”Än vandra gudar på denna jord.
En av dem sitter kanske vid ditt bord.
Tro ej att någonsin en gud kan dö.
Han går förbi dig, men din blick är slö.
Han bär ej spira eller purpurskrud
Blott av hans verkan känner man en gud.
Den regeln har ej blivit överträdd:
Är Gud på jorden, vandra han förklädd”

Almagrunden - fyrskepp och fyrar

I mitten på oktober höll Lars
Zimmerman ännu ett insiktsfullt
föredrag med påföljande film. Denna
gång fick de många åhörarna inblick
i fyrskeppsliv och andra tekniska
detaljer som hör samman med dessa
flytande sjöledsvisare.
Tyvärr fastnade alla fina bilder i
kameran, men en bild på vår kunnige
föredragshållare hade vi.

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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De sorglösa åren

Sjömän på landbacken
Natten till den 5 januari 1947 rymde Nisse Andersson med sin skeppskamrat, Klas när deras
fartyg, ms Booloongena kom till Sidney. De höll
sig undan och sov utomhus tills Booloongena
hade lämnat Australien.
Deras första jobb var som fruktplockare utanför en liten stad som heter Skipperton. Ägaren
förstod att de inte hade några papper men ville
inte bli av med sina bästa plockare så han lät dem
stanna. När fruktsäsongen var över tog de tåget
till Melbourne och ordnade med uppehållstillstånd. Åter till Sidney och
arbetsförmedlingen där de blev erbjudna jobb som skogsarbetare. I en
affär som sålde överskottsvaror från armén fick de tag på utrustningen
de behövde, bland annat tält, yxor och sågar, allt som behövdes för matlagning, och sovsäckar.

N

är söndagen kom var vi packade
och färdiga för avfärd. Tidigt på
morgonen var vi hos vår nya arbetsgivare, och efter en kopp kaffe och
smörgåsar bar det iväg med Klas och
mig bakpå flaket på en gammal lastbil,
till en plats som hette Lithgow, upp i
Blue Mountainsområdet.
Det var en ganska lång resa men Klas
och jag kröp ner i våra sovsäckar så det
gick bra. För säkerhets skull hade vi
slagit en tamp runt oss så vi inte skulle
ramla av i kurvorna om vi slumrade
till. Jag minns inte riktigt hur lång tid
resan tog men det var ganska sent på
kvällen när vi kom till platsen där vi
skulle hugga, för den låg några mil utanför Lithgow, inne i skogen.
Över natten fick vi ligga ute på en veranda till ett gammalt hus. Oj vad jag
frös den natten. Jag hade alldeles för
lite på mig i sovsäcken, det var frost
på natten.
Nästa dag satte vi upp vårt tält, just
intill där vi skulle hugga. Vi ordnade
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till så att sovsäckarna inte låg direkt på
marken samt byggde oss en eldstad av
sten. Så åkte vi med en tur till Lithgow för att registrera oss hos polisen
och där uppstod inga problem.
Vi blev tilldelade ett område som skulle kalhuggas. Det var inga grova träd.
En skogsbrand hade ödelagt ett stort
område av planterad skog, och det var
detta som skulle rensas upp. I genomsnitt var träden bara 25 - 30 cm vid
roten. Det gick fortare att hugga ner
träden än att såga dem. Efter kvistning så sågades dom upp i rätta längder för att sedan transporteras till ett

Lithgow

sågverk där de sågades till bräder som Köttet smakade som rådjur.
användes till tillverkning av fruktlå- Nu började det regna en hel del och då
dor. Eftersom alla barr var avbrända, kunde det bli rätt så slipprigt. Det bar
likaså riset och småkvistarna, var det sig inte bättre än att Klas slant med
lätt att komma fram. Men ack så svart yxan och högg sig i benet. Ett ganska
man blev av allt sot. på kvällen var det stort jack. Till att börja med försökte
bara att strippa framför brasan och ta vi dra ihop det med gasbinda men det
sig en riktig skrubbning. Det började lyckades inte. Vi diskuterade om vi
nu bli kallt om nätterna, och för det skulle försöka med nål och sytråd men
mesta frost. Det gällde att ha varma avråddes av dom andra grabbarna. Så
kläder på sig när man låg
Klas fick åka med lastbii sovsäcken.
Klas och jag blev len till stan för att få läVi var flera stycken som trötta på allt detta karvård. Nästa morgon
campade på samma omkom han tillbaka med
råde och det var cirka vattenbärande, så vi såret ihopsytt och väl
200 meter till en liten bestämde oss för att omplåstrad. När såret
tjärn, där vi hämtade
sedan var ihopläkt tog
köpa en häst.
vatten. Det gick ju åt en
jag ut stygnen, och det
hel del med vatten, speciellt till tvätt- gick bra.
ningen. Klas och jag blev trötta på allt Upprensningen av den nedbrunna skodetta vattenbärande, så vi bestämde gen började närma sig slutet och vår
oss för att köpa en häst. Den kunde arbetsgivare kom och frågade om vi
vi ju dra fram timret med samt ha till inte ville fortsätta med timmerhuggvattenhämtning.
ningen, och det hade vi ju ingenting
En gammal bonde som hade en gård emot eftersom vi trivdes i skogen. Så
där inne i skogen sålde oss en gammal han erbjöd oss arbete på en annan ort
häst för 5 pund. Seldon fick vi på kö- och vi accepterade detta erbjudande.
pet. Lastbilchauffören, som hämtade Platsen vi skulle till heter Bombala
skaffade ett par tomma 200-litersfat och ligger inte så långt från huvudstafrån stan, Sen gjorde vi en slags släde, den Canberra. Det var ganska långt
eller drög som det också kallas. med från platsen där vi befann oss.
denna kunde vi nu transportera upp Vi rev tältet, packade våra ägodelar och
vatten till kampen.
släppte hästen på grönbete.. Han skulle
Alla blev glada över denna geniala idé klara sig bra för det fanns både mat och
och vi fick till och med en slant av dom vatten. På sätt och vis var det med en
andra då och då.
viss känsla vi lämnade honom. Han
Grabbarna hjälpte oss att skriva ut stod där med sina sorgsna ögon, ögon
proviantlistan som sedan skickades som bara en häst eller hund kan ha.
med lastbilen in till stan. Och chaufNu for vi först till Sidney och stannafören hade varorna med sig tillbaka
de där för några dagars ledighet. Klas
nästa dag. Det fungerade bra, utom en
kunde hälsa på sin tjej som fortfarande
vecka när lastbilen gick sönder. Men
tog emot honom. Jag kommer inte
då sköt vi en känguru och Klas hade
ihåg så mycket vad jag gjorde men, efslaktat så han visste hur man styckade.
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tersom jag inte drack så mycket på den
tiden, ett par öl om dagen, så kanske
jag åkte upp till Kings Cross, vilket var,
och kanske är än i dag välkänt för sitt
nöjesliv.
Innan vi lämnade Sidney så var vi på
invandrarverket för att förnya vårt uppehållstillstånd. Allt gick över förväntan. Mannen vi pratade med sade: Ni
har knappast kunnat gjort något rackartyg, så långt inne i skogen som ni har
varit. Och med dessa ord gav han oss
permanent uppehållstillstånd.
När vi lämnade Sidney så var det på
samma sätt som förra gången, men
den här gången var det inget flak att
sitta på, utan bara chassin. Det var
precis rum för oss två bredvid varandra
och vi var väl fastbundna för att inte
ramla av, för då hade vi hamnat direkt
under hjulen. Detta var nog den värsta
resa jag någonsin gjort, men det gick.
Campen där vi skulle jobba var en helt
annan camp än den vi kom ifrån. Här
behövde vi inget tält utan här fanns
baracker med tvåmansrum och ett
gammalt kök med bord och bänkar,
något liknande förhållandena där vi
plockade frukt. Här skulle jag trivas.
Grabbarna som redan jobbade där var
hjälpsamma och såg till att vi kände
oss välkomna.
Jobbet var också trevligare. Det bestod
18

i att gallra ut planterad skog. Och det
var bara att fälla dom träd som var
märkta, kvista och såga i längder och
sedan släpa ut dem till färdiga vägar.
Rent och friskt jobb, annorlunda mot
det sotiga jobbet vi kom från.
Återigen köpte Klas och jag en häst
för att dra ut timret med och detta
imponerade på våra medarbetare, så
dom hyrde hästen av oss när dom ville
dra ut sitt timmer. Allt såg lysande ut
för oss och vi stortrivdes. Det var här
som jag började läsa min första bok på
engelska. Det var en Vilda Westernbok. Inte gick det fort inte, och första
gången fattade jag inte så mycket. Så
jag läste den igen. Den tredje gången
gick det bättre och jag började fatta
vad det handlade om. Från den stunden tills dags dato så läser jag helst
bara engelska böcker, nu speciellt för
att inte glömma språket.
Alla bra saker kommer till en ända och
så gjorde även detta. Vår upphandlare
förlorade kontraktet. Vi blev erbjudna
att fortsätta under en annan arbetsgivare men tackade för oss.
I Mombala hade vi turen att träffa inspektören för New South Wales järnvägsförvaltning. Han sökte timmerhuggare för att hugga slipers. När han
fick höra att vi var svenskar sa han:
Finländare och svenskar är födda med
yxa i handen.
Kunde vi bara finna en person som
var villig att lära oss sliperhuggningen
och gå i garanti för oss så skulle vi få
jobb. En ung grabb, Ernie, något år
äldre än mig tog sig an oss. Han hade
ett hjärta av guld.
Ernie bodde cirka fyra mil utanför
Bombala, och platsen där vi skulle
hugga låg ytterligare fyra mil längre
bort och det var där vi slog upp vå-

rat tält. Vi kände oss lite isolerade så na, vilket man gjorde ändå. Den ena
vi köpte en cykel vilken vi hade stor sidan var helt rak på bladet medan
nytta av.
den andra sidan var fasad nere vid egNu har jag gått händelserna i förväg gen, precis som ett hyvelblad. Sliperna
lite, så tillbaka några steg.
skulle vara jämna och släta när dom
Vi höll just på att sätta upp tältet när var färdiga, så det fordrades en viss
jag högg mig i handen, just ovanför teknik och ganska mycket övning. Det
tummen, ett hack nära fem centime- gällde att få dem i rätt storlek, inte
ter långt. Detta var en dålig början. för tunna eller för smala. Vi fick åtta
Det var rätt sent på eftermiddagen och shilling för första klass och sex för anjag visste inte riktigt vad jag skulle ta dra. Sedan betalade vi två shilling per
mig till. Såret måste sys.
styck till mannen som
Men en bonde som bodtransporterade in dem
de i närheten, körde mig
till stan.
till en doktor i Bombala.
När vi blev lite vana så
Där väntade han medan
högg vi tio slipers om
jag syddes ihop. Sedan
dagen, per man, så det
for vi ut till landet igen.
var bra betalt i slutet av
Doktorn var en sur gam1947.
mal man som inte ville
Allt gick bra och vi
bli störd på kvällen Han
började trivas med
sydde ihop mitt sår, med
tillvaron. Det var att
fem stygn, utan att så
jobba, äta och sova.
mycket som tvätta ur såHänderna tog stryk av
ret eller bedöva. Han tog
att svänga yxan och en
två pund och sade åt mig
fem kilo tung slägga
att komma tillbaks om
nästan 12 timmar om
tio dar.
dan. Det började bli
Vi var tvugna att ta oss ett
Klas och jag började job- stycke från marken, för att
sommar och varmt på
ba ihop med Ernie nästa komma ovanför rötterna, när
dagarna.
dag. Det var mycket nytt vi skulle fälla ett träd. Det
Det hade varit ett inatt lära. Först av allt var gjorde vi genom att använda
tressant år och nu näratt välja ut ett passande en cirka 1, 5 meter lång bräda made det sig jul. och vi
med en upp och nedvänd hästträd som såg rakt och fint sko i ena ändan som vi kilade
bestämde oss för att ta
ut, helst då ett stort som in i stammen. Sedan stod vi på ett par veckors semesman kunde få många sli- brädan och sågade med en två
ter. Klas fick skjuts till
pers ur. Sedan fälla det, meter lång fogsvans.
Sidney medan jag hade
såga upp det i rätta längbestämt mig för att
der och klyva det så vi kunde få ut vad åka till Melbourne. Julen måste ha vasom kallades billets.
rit ganska lugn och bara ett par dagar
Dessa formades sedan till slipers med efter jul dök Klas upp vid Sjömanskyren broad ax, en yxa som liknade en stor kan. Efter Nyårsfirandet tyckte vi att
bila med ett blad som var cirka 30 cm vi fått nog av storstadslivet och länglångt, och med ett vinklat handtag för tade ut till vår lilla camp och fortsatte
att man inte skulle slå sönder knogar- att hugga slipers.
Nisse Andersson
19

borg
Göte

Önskas fartygsbesök?

Vi besöker alla inneliggande
fartyg i Göteborg
Välkommen
att ringa Marina
Tel: 031-85 59 04
We visit all swedish ships
Call 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

Foto; Mike josefsson Sjömansservice och Sjömanskyrkan

slän
Bohu

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

Vintern i
Sjömanskyrkan

ÖPPET

Måndag - onsdag kl 9 - 16

Torsdag 9-15

Fredag kl 9 - 12
Lördag, söndag Stängt
Onsdag eftermiddagar träffas
vi kl 13.30 - 15.30 och stickar,
virkar eller bara umgås lite

Adventscafé
Lördagen 9 december kl 14,30

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
mobil: +46 703 066 644 epost:
ib.pihlblad@svenskakyrkan.se

Har
du

Hem- och sjukbesök
Sjömanskyrkan i Göteborg

sjöa
nkny
tning
?

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 031-14 03 88 eller besök oss

fotoakuten.se
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Gudstjänster
Vi firar gudstjänst
söndagar kl 13.00
Kyrkkaffe serveras
varje söndag
Varmt välkomna!

Julens Gudstjänster och öppettider
17/12 3 Advent			

13 Gudstjänst

24/12 Julafton			

13.30 Julbön och julbuffé

25/12				

11.00 Juldagsgröt

Juldagen 				

12 Juldagsmässa och julbuffé

26/12 Annandag jul			

Stängt

Nyårsafton				

13 Gudstjänst

Nyårsdagen				

Stängt

Trettondedagen 6/1

Stängt

7/1 				

13 Gudstjänst			

Biljetter
till julbuffén kan köpas på Sjömanskyrkans expedition den 4/12 – 19/12
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Vi samarbetar med

Måndagskaffe
för sjöfolk
Varje måndag kl 14.15
under terminen i

Café Kuling
Start 15/1 efter Juluppehållet

Varmt välkomna!

Vigsel, dop
och
begravning
Kontakta
vår värdinna Viola
för bokning
031-85 59 03

Vill du hyra
konferengs- och
föreningslokal?

Kontakta
vår värdinna Viola
031-85 49 03

Gåvor och
Testamenten
till
Sjömanskyrkan
Plusgiro 90 03 43-5
Dagens lunch
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
Cafeét är öppet till kl 15.30

Bada bastu
Nu när vintern har svept in
Göteborg i sin fuktiga rock kan
det vara skönt att krypa in i en
varm och skön bastu.
Bastun är öppen
för herrar
varje fredag kl 10 - 13
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POSTTIDNING
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan. (ej adressidan)

B

Söndag 10 december kl. 16.00

Julkonsert
Sjömanskyrkan Göteborg

Swingin´ Christmas
SmokeRings BigTomteBand

Solist Elisabeth Bergenstråhle

Kaffeservering ingår i biljettpriset

Entré 125: -

(till Sjömanskyrkan)

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

