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Sjömansprästen har ordet
Trädgårdsmästarens psalmer.

E

n trädgårdsmästare känner sina
växter, örter, träd och det mesta
som växer i trädgården. Även det ogräs
som växer där. Inget undgår hens blick
och ingen omsorg om något undgås.
Det ligger en kunskap bakom omsorgen.
Ingen vet av naturen vad en utom sig själv
behöver för att gro, leva och utvecklas.
En trädgårdsmästare har tagit till sig
kunskap om tingens
ordning och vet att
använda sig av den.
En okunnig som
jag fascineras av
maskrosens intensiva sommarprakt.
Många insiktsfulla
ser dess växtkraft och spridning som
en störning. Gränserna i skapelsens
mångfald suddas ut när förnuftet sätts
ur spel och kultur förväxlas med natur.
Våra barn växer och blir ungdomar,
halvvuxna och vuxna... De kan bli det av
sig själva. Vi vuxna med kunskap likt en
trädgårdsmästare kan ändå styra deras
växt.
I kyrkans liv finns en mångtusenårig
plan för en människas väg från födelse
till det sista andetaget. Det syns i några av
vårens och sommarens familjehändelser
som trots allt ännu samlar svenska
familjer. Vi möts till glädje och fest över
livets olika stationer på väg till växt och
mognad. Vi döper våra barn, fylls av
förundran över att se ungdomarna skrida
fram i vita kåpor till konfirmation och
klär upp oss för att dela kärlekens sötma

när de två blir ett inför Guds altare.
I Guds trädgård finns naturens kraft
och kulturens styrning sammanförd i
Trädgårdsmästarens hand.
Som i flera av våra älskade vår- och
sommarpsalmer visar orden oss tillbaka
till livets källflöden-Skaparen och
Frälsaren.
”Den blomstertid nu kommer med lust och
fägring stor, du nalkas ljuva sommar, då
gräs och gröda gror. Med blid och livlig
värma till allt som varit dött, sig solens
strålar närma och allt blir återfött.”
SvPs 199:1
och
”I denna ljuva sommartid gå ut min själ och
gläd dig vid den store Gudens gåvor...”
SvPs 200:1.
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Den livskraft av växt som vi i
sommartiden får oss till del kan också
naturligtvis av förnuftet förklaras
på annat sätt än psalmistens ord om
solens ljus och store Gudens gåvor, med

det det en gång i sin begynnelse var
ämnat att bli. Från blomfröets början i
mullen till dess fullbordan ovan jord och
däröver.
Gödsel liksom solens ljus och värme kan
också formuleras med ord som kärlek,
respekt, bekräftelse för att ge anvisning
om hur en Mästare och trädgårdsmästare
i livets trädgård ger den möjlighet till liv
och framtid.
Här kan vi alla växa i tro och liv.
I den insikten kan vi också leva i skugga
- i Den stora Ekens skugga som borrat
sina rötter i den myllade jorden och visar
sin krona mot himlen.

fotosyntesens kemiska exakthet. Det
senare är vad som sker, det första är vem
som ger.
”En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat
dal och ängar. Nu smeker vindens
ljumma fläkt de fagra örtesängar,
och solens ljus och lundens sus och vågens sorl
bland viden förkunna sommartiden.”
SvPs 201:1
Det finns gödselkemikalier och recept
för varje jordmån. Det finns noggranna
anvisningar för dosering och varningar
för överanvändning. Klimatosmarta!
I solens ljus kommer värme och ljus
till det som skall gro och växa. Det
blir också överdoserat ibland men
gläder ändå många. Det är trots allt
ändå i Trädgårdsmästarens händer
den kraft finns som ger allt liv de bästa
förutsättningar för att livet skall bli till
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Sommarpsalmen fortsätter:
”Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarens stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö,
och blomstren dö,
och tiden allt fördriver,
blott Herrens ord förbliver.”
SvPs 201:3
Fri som en fågel i vinden flyger jag runt som
jag vill.
Vart jag än rör mig i världen är det i dig
jag finns till.
Bönboken C. Lövestam s. 293
Skön välsignad sommar
Ib Pihlblad
Sjömanspräst

Ordförande har ordet
När Tessie kom till Bohuslän

J

ag börjar med att
inleda på samma
sätt som i min förra
krönika;
vintern
slog ju verkligen sitt
grepp om oss alla
detta år. Februari
och mars blev redigt
kalla även i Västsverige. Båten låg infrusen i fem veckor i
Kyrkesunds Marina
och om jag är rätt
informerad är isbrytarna, när denna artikel skrives i början
av maj, fortfarande i
tjänst uppe i Bottenviken.
Det blev som meteorologerna spådde
med mera kyla i februari och även i
mars. För att inte
tala om den kulna
aprilmånad vi alla
fick uppleva. Och
maken till ruggig
Foto: Carl Sjöberger
Valborgsmässoafton Med Tessie på Bryggan.
har jag sällan upplevt; kallt, regn, hagel och snö, kraftig som jag träffade första gången i henblåst och åska på det. Huga!
nes barndomshem nära Habo vid en
skogsglänta några stenkast från VätMen samma dag kom även Tessie till terns strand. Det skedde en solig dag
Bohuslän och Villa Solberget vid Hi- i början av april. Kärlek uppstod vid
singsviken.
första mötet. Och kärleken var helt
Tessie är en liten Welshterriertik uppenbart ömsesidig. Så roligt! Dagen
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före Valborgsmäss återvände min Ros,
min dotter och jag till Ewa och Anders Rhodin vid Gorms fina kennel
nära Habo för att ta med oss den lilla
stiliga och charmiga hunden till sitt
nya hem i Bohuslän.

Detta innebär att vi kan totalrenovera
Sjömanskyrkans kök, något som jag
hoppas kommer att ske under den
stundande sommaren. Ett varmt tack
sänds härmed till ITF, International
Seafarers´ Federation i London.

En Welshterrier ser ut som en Airedaleterrier fast i väsentligt mindre
format. Enligt uppgift liknar Airedale- och Welshterriers emellertid inte
varandra så mycket för övrigt. I Tessies fall kan jag dock dementera det en
smula. Hon liknar i många avseenden
den fina Airedaleterrier jag hade nöjet
att vara husse till för flera år sedan tills
han gick bort, älskad, saknad.

Sjömanskyrkan lever under synnerligen knappa ekonomiska omständigheter och vi är i hög grad beroende
av stöd från omgivningen inom och
utom sjöfarten; organisationer, rederier och andra sjöfartsföretag, stiftelser
och enskilda vänner till oss, med flera.
Utan sådant stöd kan vi faktiskt inte
fortsätta vår verksamhet i samma utsträckning som nu. Kyrkans plusgiro
är 90 02 43-5, ett 90-konto godkänt
av Svensk InsamlingsKontroll(www.
insamlingskontroll.se).

Tessies nya husse var till sjöss i unga
år. Sjölivet, fast i mindre båtar, är även
en naturlig del av livet vid Hisingsviken. Tessie visar goda takter; ingen
rädsla, ingen sjösjuka, bara nyfikenhet
och massor med nya spännande dofter från Västerhavet som hon förstås
aldrig upplevt tidigare vid Vätterns
strand. Vänta bara tills vi ska börja
dörja makrill tillsammans också!
Om någon dag ska vi båda ta båten
(och därpå bilen) till Sjömanskyrkan
för styrelsemöte. Då ska jag för styrelsen berätta om den fantastiska donation som kyrkan fått från ITF Seafarers´ Trust om hela 825.000 kronor.

Med stöd av alla våra vänner räknar
jag med att vi ska kunna fortsätta
med våra många aktiviteter som ju har
så stor betydelse för unga och gamla
inom sjöfarten och andra som har
glädje av att vi finns till.
Med detta vill jag önska alla Hemmahamns läsare en fin vår och sommar.
Vi hörs till hösten!
Med vänliga hälsningar från Sjömanskyrkans ordförande
Per A. Sjöberger

DEN 14 - 21 JUNI
2018
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Amerikaskjulet har fått nytt liv

I maj invigdes Amerikaterminalen vid Masthuggskajen, alldeles nedanför Sjömanskyrkan. Det anrika Amerikaskjulet har fått nytt liv som
Hamnterminal, efter 43 år. Det var härifrån Svenska Amerikaliniens
stora oceanångare avgick till New York från 1915 och en bit in på 50-talet. Och det var här en del av oss tog emot släktingar från Amerika.
En av passagerarna var Greta Garbo som anlände till Göteborg med ms
Gripsholm, 1946.

Foto: Marina Bngtsson

Foto: Marina Bngtsson

Det tyska kryssningsfartyget AIDACara blir det första fartyget som
lägger till vid den nyrenoverade
Stigbergskajen. Totalt är 20 fartyg
inbokade i år. Tidigare har kryssningsfartygen lagt till vid Frihamnen.
Det nya läget är centralt och man tar
sig lätt till stadens olika turistmål.

Vi samarbetar med

Jill Södervall, ansvarig för Göteborgs
Hamn AB

Nya Amerikaterminalen har inretts
med mörka väggpaneler och utrustats
med monitorer som visar bilder från
gamla Amerikakajen. Lokalerna har
utsikt över Göteborgs fiskhamn.
Terminalen drivs av Göteborgs Hamn
AB i samarbete med Göteborg & Co
som arbetar med marknadsföring av
Göteborg.

Gåvor och
Testamenten
till
Sjömanskyrkan
Plusgiro 90 03 43-5
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Avtackning av Jörgen Franzén

På måndagskvällen den
26 februari samlades arbetsgruppen för Halmstads sjömanskyrka och
fartygsbesökare
Lasse
Hult. Anledningen var
att avtacka Jörgen Franzén som varit ordförande
i arbetsgruppen och kaplan för Sjömanskyrkan
i Halmstad sedan 2015.
Samlingen började med
sedvanligt mingel innan
sjömansprästen Ib Pihlblad äskade tystnad och
höll ett kort men kärnFoto: Lasse Hult
fullt tal och överlämnade
en liten present. Därefter Ann-Marie Ehde, Gunnel Bertilsson,Margareta Isaksson,
inbjöds de närvarande till Bertil Nilsson, Jörgen Franzén, Katarina Bäckelin, Anna
en buffé som avnjöts under Greta Christiansson, Ib Pihlblad.
ett mycket trevligt sorlande samtal. Timmarna försvann och till Halmstads sjömanskyrka.”
innan uppbrottet fick den nya kaplanen
Katarina Bäckman ett ”Välkommmen Bertil Nilsson

Lördagseftermiddag i Sjömanskyrkan 21 april

Det är få förunnat att vid 99-års
ålder kunna blicka tillbaka på sitt liv
och delge spännande och intressanta
livsupplevelser. Detta gjorde kyrkoherde em Tore Sjöblom vid en fullsatt
sjömanskyrka lördagen den 21 april.
Samtalsledare var Margretha Persson, känd från bl a Svarta Örnshuset,
Halmstad. Tore Sjöblom avslutade sitt
framträdande med att framföra ett musikaliskt stycke genom att spela på såg.
Sång och musik har präglat hans liv
och han kommer på Valborgsmässoafton att sjunga in våren på Universitetstrappan i Lund för 80:e gången.
Anna-Greta Kristiansson
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Sommargudstjänster i Sjömanskyrkan, Halmstad 2018
Söndagar kl. 18.00.
Andakt, musik, sång och fika med hembakat kaffebröd
Präst					

Musik

24 juni Magnus Aasa			

Magnus Aasa

1 juli

Thomas Andersson 		

Caroline Thor, Frida Linder

8 juli

Tommy Kjellman		

Eva-Lena och Sara Kjellman

15 juli Katarina Bäckelin		
					

Birgitta Eliasson, Pär Öjeklint,
Torbjörn Jansson

22 juli John och Birgitta Johansson

Ulf Blennerud, Lars Bagler

29 juli Michael Franzén

Stefan Wikrén

5 aug

Bengt och Berith Ivarsson

Jörgen Franzén

12 aug Olof Olsson

		

Nina Widegren, Cecilie Sandgren

19 aug Gunnar Blidö

		

meddelas senare

26 aug Ib Pihlblad, Göran Sager
					
Krigsseglardag
2 sept Dan Hagung 		

Ulf Blennerud, Åke Gustafsson,
Lars Bagler
meddelas senare
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Evert Taube fyller år

Evert skulle blivit
130 år den 12 mars.
Det känns som
han är gammal,
men hans musik
och texter känns
fortfarande unga och friska. Det
fick vi prov på när Magnus Wassenius med kör och musiker just
på födelsedagen tog en fullsatt
Sjömanskyrka in i Taubes värld.
Det blev en allsångskväll som
gav Evert den hyllning han så väl
förtjänar Till sin hjälp hade Magnus Brittmo Bernhardsson som gav
inblickar i Everts liv och nedslag i
händelser från hans liv.

Johannespassionen på Sjömanskyrkan

Lördag innan Palmsöndagen blev det en musikalisk högtidsstund i
Sjömanskyrkan. Johan Sebastian Bach mäktiga passionsdrama om
Jesu sista dagar gav en god ingång till Stilla veckan. Magnus Wassenius vokalensemble med solister samt en orkester sammankallad
från Göteborgs symfoniska värld gav oss en musikalisk upplevelse
av stora mått. Verket varade i två timmar och lämnade ingen oberörd. Två
timmar kändes inte ens långt. Verket framfördes på tyska, men på textmaskin
översatt till svenska blev också texten framträdande och budskapet, passionshistorien, undgick ingen.

Måndagskaffe för sjöfolk, 10 kr
Varje måndag kl 14-15 med början 10 sept
i Café Kuling
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Varmt välkomna!

borg
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Lasse Zimmerman
Barken Viking
”Barken Viking” seglar var
ämnet för Lasse Zimmermans föredrag och film
denna termin. Fartygets
spännande och långa
historia både som seglande
och som utbildningsfartyg
för sjöfolk under många
år, fick en gedigen genomgång. Att på film få se
fartyget för fulla segel och
i fraktfart gav en vink om
att det nu förtöjda skeppet faktiskt seglat på de stora haven och försett länder
med laster runt vårt klot. Som en liten kuriositet kan nämnas att de studerande
ungdomarna varje onsdagskväll kom till Sjömanskyrkan för att i Skeppet se
film och fika.

Kal och Ada

Kal och Ada gästade sjömanskyrkan lördag 21 april. Med sång och musik gestaltades
staden Göteborg. Genom kända och mindre kända visor lyftes de olika sidorna av
Göteborg fram. Magnus Kal Wassenius om är årets Kal ledde kör och ukelele-orkester
i allsånger som Dans på Brännö brygga, Oh Boy, oh boy, o boy. En fullsatt kyrka fick
både lyssna och själva sjunga med i de glada sångerna om Göteborg. Vid sin sida hade
Kal en tidigare Ada, Brittmo Bernhardsson, som gav oss många härliga berättelser om
Göteborg. Det musikaliska uttågets tema var ”Kal och Ada” Göteborg- en härlig stad
att berätta om.”
Under hösten kommer Magnus med sina körer att åter sjunga och spela i Sjömanskyrkan.
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Lasse p

Stefan startar två “taggade”
SJÖBEFÄL!

Överstyrman Jonny Henriksson hoppar
stående höjd. Sjömanskyrkans man
( Stefan Larsson) i Helsingborg ser till att allt
går rätt till.

Onsdagen 21 mars
Hej.
I går blev det en tripp ner till Helsingborg i går. Besättningen på Ortviken
( svensk flagg) ville byta böcker och ha lite kajsport.
Så fint att träffa sjömän som jag känner från Rotterdamtiden.
Lasse

Vår flitige
sjöbefälssk

Fredage
taga i sj

Några s

Matros Roy Conde hoppar stående
Ray, Roy och Alfio fick varsin vattenflaska efter
längd. Styrman Erik Sandberg ser till sina prestationer. Med på fotot är KONSULTså att “lastpallen”Foto:
inte flyger
bakåt.
Hult
Elvira
Stålhammar
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Tisdage
4 fartyg
och 1 da

på turné

e fartygsbespökare, Lasse Hult besöker
kolan i Kalmar.

Elev Carolina Steen stöter kula och Staffan Holmgren kollar
kulans flykt.

en den12 maj Vi var några stycken som var i Kalmar för att sjöbefälseleverna skulle få del
jömansidrotten! Lägg märke till byggnaden i bakgrunden.Soliga hälsningar Lasse Hult.

stycken som deltog i idrottandet!

Gustav M hoppar stående
längd. Besättnigen jobbar på
fartyget Sigrid.

en den 13 maj. Var på besök i Halmstads hamn.
g till kaj. Ett av dom är Scandica ( som reparerar bojar och dylikt) .7 “gubbar “
am ombord! Alla 8 kom ner på kajen och deltog i sjömanssporten!
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En dag till havs

Hejsan mina vänner där hemma

J

aa, nu har det gått en dag av stimmandet mot Charleston. Vågorna
har börjat smyga sig på så vackert.
Vågorna kommer från öst. Golfströmmen rinner med oss i cirka 2 knop rätt
norröver. Det kluriga med att ström
och vågor inte går i samma riktning är
att sjögången blir väldigt ojämn och
att båten kränger en del.
Jag och mina kära vänner i midskeppsvakt har 12–4 vakten. Idag var
jag post, vilket betyder att man är
livbojsvakt, utkik och rorgängare. Man
står 30 minuter på varje ställe sedan
roterar man. Focken, alla märsar, och
två stagsegel i fören var satta.
Vädret idag var hyfsat bra, lite vatten
14

på däck och soldis. Ja det här med
disigt väder ska man passa sig för. När
jag hörde att det var disigt strunta
jag i att smörja in mig, vilket jag inte
skulle gjort. Jag fick en rejäl bonnebränna efter stöveln på ena vaden.
Just nu sitter jag i stora mässen och
skriver. Några av oss börjar känna av
att sjön börja kaxa till sig. Jag ska strax
försöka få mig ett par timmars sömn
innan jag blir purrad 23:30 då det är
dags för vakt igen.
Hoppas allt är bra hemma ve!
Mvh Hugo Johansson
22/4

Första dagen på Gunilla

F

örsta dagen ombord bestod av
familisering, dvs. att vi skall lära
känna fartyget. Vi blev indelade i
små grupper och fick gå brandrunda,
klättra i riggen, kontrollera maskinrummet och hjälpa till i byssan.
Strålande solsken gjorde att vi kunde
sitta ute och sola på våra raster. Man
känner av redan efter en dag att man
har fått färg. Det bjöds även på gofika. Mycket goda bullar, som andrekocken hade bakat. Det ryktas om att
han är konditor, så förhoppningsvis
blir det mycket go-fika framöver.

det var frukost klockan 7, så känner vi
oss väldigt trötta och behovet av sömn
är stort. Så det skall bli skönt att sova
snart.
I morgon skall vi på en heldagsutflykt
till träsket Everglades, så det är bara
att ladda batterierna tills i morgon
bitti.
Ha det fint!
//Simon Fredrin SJDM1619 Styrbord

Efter ett dygns resande igår, och de
få timmarna sömn vi fick i natt innan
15

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

Ny djuphamn invigd på Donsö

Det var kommunsyrelsens ordförande, Ann-Sofie
Hermansson som klippte banden till Donsös 225 m
nya pontonkaj med ett djup på 11 m. Donsö med
endast 1500 invånare, varav många var på plats
denna dag, är Sveriges rederitätaste samhälle.
Med den nya hamnen blir det möjligt för större
fartyg att ha ön som hemmahamn.
Bland talarna fanns Stena Line´s Dan Sten Olsson
vars far och Stena Line´s grundare Sten Allan Olsson växte upp på ön.

Tillbaka i Australien

Foto: Johan Olsson

Efter åtskilliga äventyr med timmerhuggning
bland farliga ormar i Atherton Tablelands, en
längre sjukhusvistelse på grund av gulsot och
senare arbete vid bly -och koppargruvan St Isa,
mönstrade Nisse på ´Transatlantics M/S Narrandera
den 31 maj 1950, efter att ha träffat sin bror Ivan på
en annan Transare, M/S Barranduna som låg vid kaj
i Melbourne. Men när Narrandera anlände till San
Francisco stod det klart för Nisse att Transatlantic ville ha honom till
Sverige. bland annat för att han inte hade mönstrat för värnplikten.
Nisse var fortfarande försvagad efter gulsoten och hamnade på sjukhus i
San Francisco på grund av magsår. Han skaffade sig fästmö och försökte
få permanent uppehållstillstånd i USA. I väntan på att pappren blev
klara återvände han till Australien genom att mönstra på, som mässman
på M/S Nordnäs.
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N

u var jag tillbaka till Brisbane.
Jag fick jobb som riggare genom
en grabb som jag kände från Mt. Isa.
Han Jobbade som riggare för ett åkeri, Flynn Brothers, som också utförde,
bland annat, målning av höga skorstenar, satte upp nya skorstenar, flyttade
hus, tunga maskiner med mera. Det
var ett varierande jobb, och interessant. Jag blev välkommen dit för dom
hade ingen som kunde splejsa stålvajer
och dom använde ju en hel del sådana.
Jag var den enda utlänningen där men
det mötte inga hinder för det var ett
bra gäng och jag kunde inte minnas att
någon sade ett ont ord om mig.
Jag besökte Sjömansklubben och förnyade bekantskapen med Jackie som
jag träffat på den där utflykten när jag
var på Aros. Jag talade om för henne att
jag var förlovad i USA och jag skulle
fara dit så fort mina papper var klara.
Så kom då det efterlängtade brevet
från den Amerikanska ambassaden att
mina papper kommit och var där för
avhämtning i Sidney. Nu var det värsta
kvar, att säga adjö till Jackie som jag
blivit ganska förtjust i och jag kände
på mig att hon var fäst vid mig. Hon
försökte hålla masken men bröt samman mot slutet och jag kände mig illa
till mods.
I alla fall tog jag mina pinaler och satte
mig på tåget till Sidney. Väl där väntade jag några dagar med att hämta ut
mina Amerikanska papper, för mitt
huvud var i en salig röra.
När jag äntligen bestämde mig för att
hämta visumet talade den amerikanska
ambassadören om för mig att jag bara
hade tre månader på mig att ta mig till
Amerika. Jag hade ju inga pengar till
en flygbiljett, och jag var runt till några
skeppsagenter, men det fanns ingen-

ting och dom amerikanska båtarna tog
inga utlänningar. Det hjälpte inte att
jag hade visum. Transatlantic Line var
inte att tänka på för min del. Jag hade
ju rymt från en båt och sjukavmönstrat
från en annan.

Det gick en vecka och ingen tur. Jag
tänkte på Jackie och Barbara, som min
amerikanska fästmö hette. vem skulle
jag välja? Sen tänkte jag på vad mannen på invandrarverket i San Francisco hade sagt. När du kommer med första
papprena så tar vi dig in i armén om du
vill eller ej. Då skulle det med säkerhet bli Korea. Efter ytterligare några
dagar beslöt jag mig för att Australien nog var det bästa alternativet, så
jag gick tillbaka till den amerikanska
ambassaden och återlämnade visumet.
Jag skrev till Jackie och sa att jag hade
ändrat mig och skulle stanna i Australien. Hon svarade genast med ett
brev och bad mig skynda mig tillbaka
till Brisbane. Jag skrev tillbaka att jag
först ville få ihop ett startkapital.
Det var inte bara att mönstra på en
australiensk båt, det blev jag snart
varse. För att kunna få mönstra var jag
tvungen att vara medlem i det australienska sjöfolksförbundet och för att
kunna bli medlem var jag tvungen att
först ha en båt. Enda chansen var att
det kom en båt som ingen medlem
ville ha. Då fick man ta den och på så
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vis var man inne i ruljansen
Den 26 oktober 1951 mönstrade jag
i S/S Kakarangu som matros. Det var
en gammal skorv, samma ålder som
mig. Det var en båt från Nya Zeeland,
men den gick bara på den australienska kusten med kol och malm. Den
var koleldad. Jag fick snart klart för
mig varför det var så lätt för mig att
få den båten. Det var, vad vi kallar på
sjömansspråk, en riktig gammal holk.
Skitig och rostig, och tungarbetad.
Den gick aldrig till Nya Zeeland, men
det undrar jag inte på, dom vågade väl
inte gå så långt från land.
Vi var åtta matroser, ett par lättmatroser och ett par jungmän. Lättmatroserna och jungmännen fick inte klättra
mer än just över tre meter ovan däck
enligt den australienska sjölagen. Vad
som fövånade mig var att dom flesta
matroserna tordes heller inte gå upp i
en mast. Kakarangu hade en hög skorsten som alla gamla ångbåtar och när
vi skulle måla den fanns det bara två
matroser som inte var höjdrädda
Det var jag och en gammal dansk.
Vi hade en skotsk matros som var
en riktig otursfågel. Han var väldigt
höjdrädd och tydligen hade jag sagt
att jag tyckte det var konstigt att en
höjdrädd person fick segla matros. Så
en natt kom han ombord med ett par
kamrater och alla var bra på örat. Då
hade Skotty sagt att han skulle allt visa
den där svensken att även han kunde
gå upp i en mast, och med det klättrade han upp till salningen, en liten
plattform uppe i masten där blocken
och bommarna sitter. Där satte han sig
och tittade ner. Det skulle han inte ha
gjort. Han blev spik nykter, och rädd,
slog armarna runt kaltoppen och där
klängde han sig fast.
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Däruppe satt nu Skotty och darrade,
mitt i natten. Hans båda kamrater visste inte vad dom skulle göra så dom
gick och väckte mig. Först gick jag
upp i masten och försökte lugna honom och pratade med honom. Han
lugnade ner sig lite men släppte inte
greppet om kaltoppen som han hade
i ett järngrepp. Sen gick jag ner och
väckte dansken och tillsammans fick
vi ett rep runt Skotty, fick loss armarna
och firade ner honom. Det var ett jävla
jobb så nästa morgon, vid frukost var
Skotty rejält fyllesjuk och skamsen.
Den 21 januari 1952 mönstade jag av.
Nu tog jag tåget till Brisbane och förlovade mig med Jackie. (Innan dess
hade jag förstås brutit förlovningen
med Barbara.)
Jag behövde spara ihop lite mer pengar, och nu var jag medlem i förbundet
och den 15 februari mönstrade jag
på S/S Echunga som var en betydligt
nyare båt, men även denna båt var illa
underhållen och full av rost.
Den 29 maj samma år mönstrade jag
av.
När jag kom tillbaka till Brisbane fick
jag bo hos mina blivande svärföräldrar
ett tag, och det var heller inga problem
att få tillbaka jobbet hos Flynn Brothers.
Jackie och jag bestämde oss för att gifta
oss den 26 juli. Det blev bestämt att vi
skulle fortsätta att bo hos Jackies föräldrar.
Bröllopet gick av stapeln som planerat
och utan några som helst missöden.
Efteråt for vi ned till Coolangatta, som
ligger vid den så kallade Guldkusten,
söder om Brisbane för att få en vecka
för oss själva.
Min svärfar började lära mig köra bil.
Han hade en liten Ford Prefekt. Det

gick bra, och inom kort tog jag körkort.
Tyvärr så dog min svärfar efter en stor
bihåleoperation, stax innan jul 1952.
Naturligtvis tog det min svärmor
mycket hårt och hon kunde inte vara
med på begravningen.
Nu var våra chanser att skaffa ett eget
hem ännu sämre ty Jackie nekade bestämt att lämna sin mor ensam. Mrs
Bitton som min svärmor hette var en
mycket dominant person.
Jackie var nu gravid och när jag föreslog henne och hennes mamma att vi
skulle skaffa ett eget hus tog det eld i
helvetet.
En firma som drev valfångst längs
kusten utanför Brisbane hade startat.
Genom en vän till min avlidne svärfar blev jag utvald för 1953 års säsong.
Och nu väntade nya äventyr.
Jag fick anställning på själva kokeriet
som låg på en ö, Morton Island, utaför
Brisbane. Det var på kokeriet som valen blev slaktad styckad och nerkokad.
Mitt första jobb var som krokman, det
vill säga, jag hade en lång krok och
hjälpte uppskärarna, dom som styckade valen, lemmare på fackspråk. Det
var krokmän som fyllde kokerna när
de skulle fyllas.
Efter några veckor blev jag kedjeman.
Detta innebar att jag skulle assistera
flensarna. Det var två flensare, en på
var sida om valen som först attakerade
valarna när de kom upp på flänsningdäcket. Två kedjemän och en winshförare var med på varje pass.
Flensarna flådde valen, alltså drog av
späcket, skar loss underkäken och huvudet, skar loss revbenen, drog ut inälvorna och skar loss köttet från ryggraden. Sedan tog uppskärarna, även
kallad knivmännen över. Dom delade

revbenen och skar upp köttet i stora
tärningar, cirka 30 cm, som sedan gick
ner i köttkvarnen och maldes till mjöl,
vidare till en stor torktumlare. När det
var torrt lastades det i säckar och blev
djurfoder.
Huvud, ryggrad, underkäke, fenor och
skulderblad gick till sågmannen som
sågade upp dem i bitar, så dom kunde
gå ner genom hålet till kokerna, eller
vi kan kalla dem för grytorna. Revbenen gick ner en och en. Man började
med att fylla grytorna som rymde 25
ton, med ben och benrester, sedan
med inälvor och till sist späcket. Sedan stängdes grytan och sattes igång,
man släppte på ånga och där roterade
den i cirka fyra timmar. Oljan tappades
sedan ur och separerades. Benresterna
gick in i en speciell kvarn och maldes
till mjöl, torkades och blev till högproteinföda för andra djur. Det enda som
gick till spillo var blodet och barden.
Förr i tiden användes barden till korsetter.
Kedjemannens jobb bestod av lite av
varje.
Vi fick hjälpa till när valarna skulle
tas från båten samt fästa valarna vid
rampen där dom fick ligga tills det var
dags att ta upp dom på flensingdäck.
Det var kedjemannens jobb att gå ut
till båtarna i en liten båt för att hämta
en lina som vi sen tog iland och kopplade till en grov vajer som sedan mannarna på valbåten kopplade till valen så
den kunde hivas in på rampen Ibland
när det blåste hårt kunde det vara nog
så besvärligt att få ut båten i vågorna
och det hände att den kantrade, och
då gällde det att snabbt ta sig iland, för
det fanns nästan alltid haj i närheten.
Efter tre månader var det dags att resa
hem till Jackie.
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Därför skriver vi till dig
Från den 25 maj 2018 har hela Europa en ny gemensam lag om behandling
av personuppgifter: Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med den nya
lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.
Denna lag ersätter personuppgiftslagen (PUL)
De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att
begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har
också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har
du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan
du återkallade ditt samtycke.
De uppgifter vi har är ett adressregister för prenumeration av vår skrift
Hemmahamn.
Om du inte samtycker behöver Du höra av Dig till oss så att vi kan avföra
Dig från vårt register. Det innebär att Du stryks ur vårt register och då heller inte kommer att få vår tidning Hemmahamn Dig hemskickad.

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
gudstjänst
Söndagar 24/6 - 2/9 gudstjänst kl:18

VÄLKOMMEN TILL
SOMMARKVÄLLAR I SJÖMANSKYRKAN
Söndagar kl 18.00
24 juni - 2 september
2 september Krigsseglardagen

Programmet hittar du på sid 9
För ytterligare information, besök
vår hemsida:

www.sjomanskyrkan.se
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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
Sjömansservice och Sjömanskyrkan

slän
Bohu

Önskar du som anlöper någon av
Bohusläns hamnar komma i kontakt
med Sjömanskyrkan?
KontaktaTomas Jansson
tel 070 798 57 56
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borg
Göte

Gudstjänster

Sommaruppehåll

Juni-augusti
Fr o m söndagen 9 sept,
gudstjänst varje söndag kl 13
Alltid Kyrkkaffe

Varmt Välkommen!
en
Skag

Söndagen 2 september kl 15
firar vi gudstjänst vid
monumentet framför Barken
Viking med anledning av
Krigsseglardagen

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: +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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borg
Göte

Vigsel, dop
och
begravning

Kontakta
vår värdinna Viola för
bokning 031-85 59 03

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

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
Servering
Sommartider
11/6 - 17/8
Måndag-fredag 10.00-14.30
Serveringen stänger kl 14.00

Lördag-söndag stängt

Kyrkans bastu

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 2 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 2018

www.sjomanskyrkan.se

