- Nytt från Sjömanskyrkorna i Göteborgs Stift -

Nummer 3 2018 Årgång 59
Höst

Hemmahamn
- Nytt från Sjömanskyrkorna i Göteborgs Stift -

Hitta rätt

Ansvarig utgivare: Ib Pihlblad
Layout: Kerstin Franzén
I redaktionen: Ib Pihlblad, Kerstin Franzén
Sjömanskyrkan i Göteborg
(gemensam expedition för samtliga
enheter)
Hans-Evert Renérius, vik Sjömanspräst
Tel: 031- 85 59 09
Besöksadress:
Amerikagatan 2, Göteborg
Postadress:
Box 4039, 400 40 Göteborg
Telefon:
031-14 03 88
E-post:
sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjomanskyrkan.se
Öppet: Måndag-fredag 10-16
Gudstjänst söndagar kl 13

Sjömanskyrkan i Bohuslän
(mobil verksamhet)
Tomas Jansson
Telefon:
070 798 57 56

Sjömanskyrkan i Halmstad
Besöks- & postadress:
Strandgatan 5
302 50 Halmstad
Telefon 035-15 78 70
E-post: halmstad@sjomanskyrkan.se
Öppet: måndag – onsdag 9 – 16
torsdag
9 – 15
fredag
9 – 12
lördag
stängt
söndag vid gudstjänster

Plusgiro: 90 03 43-5
2

Nummer 3 2018
Årgång 59, höst

Omslagsbild:
Folkfest under Volvo Ocean Races, 14 - 21 juni
Foto: Viola Pettersson Vergouwe

Innehåll

3		 Sjömansprästen har ordet
Tre prickar
5		 Ordförande har ordet,
		 Roliga möten
7
Händer utanför Sjömanskyrkan
8
Från Kungsholm till Völkerfreundschaft
		 eller från Fjällskolan till Sjömanskyrkan!
10
Sommargudstjänster i Halmstad
11
Lördagscafé under hösten
12
Kajsport i hamnarna
14
Furu Vinga i hemmahamn
14
Krigsseglardagen
15
Familjeliv och många äventyr
18-24 Aktuell information

Redaktionen: hemmahamn@hotmail.se

Tryckeri: Ale Tryckteam AB

Sjömansprästen har ordet
Tre prickar

N

är jag var ung grabb undrade
jag varför en del farbröder hade
tre prickar tatuerade i vecket mellan
tummen och pekfingret.
– ”De är sjömän, var det svar jag fick.
De skall påminna dem om att de har
en fru därhemma. Löftet om trohet!
– Farliga hamnar, du vet!”
Min farfar hade tre prickar tatuerade
mellan tummen och pekfingret. Jag
visste inte att han hade varit sjöman.
Det hade han inte varit. Han
designade möbler och snickrade
ihop dem. Han tillverkade inte ens
en båt, vad jag vet.
Kanske hade de tre prickarna en
annan mening. Ibland är orden större
än vad de menar. Det är valspurt
när detta skrivs. – Men oftast är en
bild långt mer talande än de många
orden. Någonstans uttryckte de tre
prickarna mer än orden för att visa
sina känslor till sin kära, min farmor,
de ända ord han kunde formulera.
Att ge henne- sin trohet och kärlek.
Vi snubblar ofta på orden, men
bilder, gester och uttryck kan visa
vägen.
Ett bibelord som är både bild och
ord är de välkända orden ” tro hopp
och kärlek”- tre prickar
I Korinthierbrevet skriver aposteln
Paulus:
”Men nu består tro, hopp och
kärlek, dessa tre, och störst av dem
är kärleken” 1 Kor 13:13

Tro- bilden är korset. I varje kyrka
finns korset som en påminnelse om vår
befrielse och förankring i Gud. Genom
korset är all förlåtelse möjlig- också
den i våra mänskliga ögon omöjliga
förlåtelsen. Korset visar att det kostar
att förlåta. Det kostar smärta. Gud
lider när jag skall förlåtas. Guds hjärta
blöder när mänsklighetens ondska
sätts i verket och mörkret breder ut sig.
När människovärdet förminskas. Det
är jag som åsamkar Gud smärtan. När
Jesus blir korsfäst blir smärtan synlig,
men relationen till Gud blir helad.
Och människan, du och jag, befriad.
I detta kan vi finna trygghet och leva
utan rädsla och skuld i våra relationer
genom livet. Det ger oss också ett
hopp inför framtiden
Hopp- bilden är ankaret. En gjuten
järnklump som hakar sig fast i botten.
Korset ger den största smärtan.
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ärkebiskop i Sydafrika som ledde
sanningskommissionen för försoning
efter Apartheidregimens förfärligheter
och fall skrev:
”Det goda är starkare än det onda.
Kärleken är starkare än hatet. Ljuset
är starkare än mörkret. Livet starkare
än döden. Segern är vår genom honom
som älskar oss”
Tro, hopp och kärlek, dessa tre-prickar.

Ta emot Guds välsignelse:
Ankaret det tyngsta motståndet.
Viljan till det goda livet. Majestic
Maersk, ett containerfartyg, har två
ankare. De väger var och ett 31 ton.
De har en ankarkedja som är 385
meter lång. Varje led i ankarkättingen
väger 245 kilo och har en diameter
på 137 mm. Varje ankare i allt väger
100 ton. Dessa två ankare skall hålla
fast fartygets 194153 ton i storm som
stiltje när det ligger för ankar. Jag tror
inte Paulus bild av ankaret var av dessa
dimensioner. Men bilden och orden
för Guds vilja att försona och älska oss
alla kan med vår tids mått av de väldiga
fartygens dimensioner ge en hint om
Guds oändligt gränslösa kärlek till oss
genom Jesus Kristus. Ankarets viktiga
funktion är densamma nu som då.
Kärlek- bilden är hjärtat. Motvikten
till smärtan och tyngden är kärleken.
Den finns som en balans mellan de två.
Kärleken lider och är samtidigt stark
som döden, för att använda Bibelns
ord. Desmond Tutu, f.d.
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Må Guds omsorg vara med dig,
de heliga änglarna beskydda dig,
människor och djur glädja dig
och Guds nåd ge ditt hjärta frid.

Ib Pihlblad
Sjömanspräst
Jag kommer att lämna min tjänst som
Sjömanspräst från sista september.
Jag är tjänstledig för andra uppdrag i
Svenska kyrkan. Hans-Evert Renérius
kommer att vikariera på tjänsten
som Sjömanspräst i Göteborgs stift.
Tjänsten som sjömanspräst i Skagen,
Danmark kommer jag dock att behålla.
Hans-Evert presenterar sig i en
egen artikel i detta nummer av
Hemmahamn.

Ordföranden har ordet
Roliga möten

E

n dag i januari fick jag ett SMS
från en man jag inte sett på mer
än 47 år. Det visade sig vara från Jan
Lindén. Denne fick jag fin kontakt
med under våra nio månader på
samma logement på Bataljon af Trolle
vid Karlskrona Örlogsskolor 1971.
Efter utbildningstiden i Karlskrona
skildes våra vägar åt; jag mönstrade
på torpedbåten HMS T103 Polaris
för att därefter göra några månader
på isbrytaren Tor tills det efter 15
månaders militärtjänstgöring var dags
för Muck (militär utryckning civila
kläder) den sista mars 1972. Jan för sin
del hamnade på HMS Älvsnabben.

Ett annat roligt möte var tidigare
i augusti med flertalet ledamöter i
Sällskapet Sällskapet som inrättades i
november 1975 under min Lundatid.
”Affärsidén” med detta Sällskap
var på sin tid att två medlemmar i
turordning, den första torsdagen i varje
månad skulle tillaga och bjuda övriga
medlemmar på en god middag. Efter
studietiden i Lund skingrades vi på
grund av jobb och levnadskarriärer. Vi
har emellertid hållit kontakten under
den tid som gått och under alla år, med
femåriga intervall, firat jubileum med
anledning av Sällskapet Sällskapets
bildande.

Den uppskattade kontakt Jan
återupptog i början på 2018 ledde till
ett fantastiskt roligt möte med ett
15-tal gamla flottistkompisar från
1971. Vi sågs i Karlskrona i slutet
på augusti. Så kul det var! Hälften
kände jag igen direkt, något ansikte
fick jag fundera över och någon hade
förändrat sig under alla åren såpass att
jag inte alls känt igenom honom om vi
oförhappandes träffats på stan.

I slutet på den sommar som nu
passerat fick jag besök av en annan
kär gammal vän. Det var Gunnel,
nu 82 år gammal och bosatt i Åmål,
som för många år sedan hjälpte mig
med att hålla ordning i mitt hus, putsa
kristallkronor, hitta dammråttor i alla
hörn, stryka mina skjortor, passa mina
barn mm. Under den tiden uppstod en
fin vänskap oss emellan. Genom olika
omständigheter i livet tappade vi dock
kontakten under många år. För en tid
sedan fick vi emellertid kontakt igen.
Det ledde till ett roligt möte ute vid
Hisingsviken. Även Tessie (se min
förra artikel i Hemmahamn) fann sig
väl tillrätta med Gunnel, som alltid
varit en stor djurvän. Gunnel visade
sig nämligen vara en hejare på att finna
och plocka bort fästingar på den lilla
hunden.

Under samlingen förmedlade alla
killarna (numera mogna män)
snapshots ur sina liv efter tiden i
Karlskrona. Vi påmindes förstås
även om alla roligheter och (några)
vedermödor vi upplevde tillsammans.
Det var verkligen en fin period och för
mig har alltid tiden i Flottans uniform
framstått i ljust minne.
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Ett annat roligt möte är den årliga
träff jag har med mina ungdomsvänner
Peter och Tommy. De brukar komma
och hälsa på mig ute vid Hisingsviken
när det om höstarna är tid för
hummerfrossa. Senast de besökte
mig tog vi en sedvanlig båttur. Då
upptäckte vi en stor Vikval som spolats
iland inte långt från min hamn.
Förmodligen var den självdöd. Runt
det stora kadavret svärmade mängder
av fåglar. Många var olika kråkfåglar
och trutar. Så såg vi att de försökte
jaga bort en stor vacker fågel. Det var
en Havsörn som majestätiskt lyckades
freda sig mot alla de andra. Även detta
möte i naturen var en rolig upplevelse.
På tal om roliga möten i naturen
upplevde jag härom året en spännande
händelse. Jag befann mig något
20-tal meter ifrån mitt då inte helt
färdigställda hus vid Hisingsviken.
Det var vårvinter. Plötsligt sprang en
räv förbi mig på bara någon meters
håll, i hög fart. Hack i häl på räven

Sjöräddningssällskapet har på senare
år etablerat sig i närbelägna Skärhamn.
Det känns tryggt för en avlägset
boende kustbo som jag själv. Några
gånger under åren har jag fått hjälp
på olika sätt av det duktiga sjöfolket i
Sjöräddningens båtar. Vid ett tillfälle
fick jag värdefull assistans med att få
en markbrand släckt och en annan
gång kom de och tog mig på släp när
motorn i Kungsjullen stannat på fel
ställe i de vilda vatten som finns där
jag bor. För mig är det en självklarhet
att stötta Sjöräddningen på olika sätt.
Medlem har jag varit så långt tillbaka
som jag kan minnas. Under den
gångna sommaren har sjöräddningens
båtar vid ett par tillfällen passerat min
brygga. Då har jag fått tillfälle bjuda
besättningarna på kaffe och samtalat
en stund med Fredrik, Hasse och
Hans. Det har verkligen varit roliga
möten!

Roliga möten har vi även i
Sjömanskyrkan. Det gäller inte minst
de gånger då jag får tillfälle byta
några ord med personalen eller
med besökare på Sjömanskyrkan.
Styrelsemötena upplever jag som
konstruktiva och stimulerande.
Det är ett nöje att få möta alla
de människor som på olika sätt
är verksamma i Sjömanskyrkan
och alla de som besöker oss.
Med detta vill jag önska alla
Rävdans på Härön
Foto författaren Hemmahamns läsare en fin
kom en annan räv. De jagade
höst. Vi hörs senare i år!
varandra runt, runt på min fastighet.
Det var verkligen full fart i naturen. Med vänliga hälsningar från
Snabbt fick jag upp mobilkameran och Sjömanskyrkans ordförande
tryckte av ett foto. Häpnadsväckande
nog fastnade båda rävarna på bilden, Per A. Sjöberger
båda i språng i luften. Rena Bruno
Liljefors, fast i modern fototappning!
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Händer utanför Sjömanskyrkan

Balmoral med ca 1400 passagerare,
registrerad Nassau Fred Olsen Cruise
Lines. besökte Göteborg den 24 maj
för vidare färd till Edinburgh.

Viking Sun, Viking Cruises, byggt
1917 i Fincantieri (Ancona, Italy). Tar
928 passagerare. Besökte Göteborg
den 23 juni

Kryssningsfartygen

Under den gångna sommaren har Göteborg gästats av många Kryssningsfartyg. Nu när Göteborgs hamn har iordningställt Amerikakajen och Amerikaskjulet för de gästande fartygen har Sjömanskyrkan fått en ny roll.
Vi har nu möjlighet att bjuda in besättningarna till Sjömanskyrkan för att de
skall kunna få en stund i land och komma bort från sin arbetsplats.
Många i besättningen har upp till nio månader ombord innan de mönstrar av
och kan återvända hem till sina familjer.
Det är också viktigt att vi kan erbjuda dem fri WiFi så de kan hålla kontakt
med dem där hemma och omvärlden. De har också fri fika vilket är mycket
uppskattat.
Sommaren som varit har inneburit att det periodvis varit mycket lågt vatten i
Göta älv vilket fört med sig att de största fartygen som kan passera Älvsborgsbron inte kunnat komma in. Därför har det varit något färre anlöp än planerat.
Nästa år kommer vi åter att på Sjömanskyrkan möta och ta emot besättningarna på kryssningsfartygen.

Flottbesök

Också den holländska
flottan kom till Göteborg
och stannade under tre
dagar, från den 14 till den
17 september.
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Från Kungsholm till Völkerfreundschaft
eller från Fjällskolan till Sjömanskyrkan!

Hans-Evert Renerius

Foto: publicerat i tiningen kulturen 31/8 2018

E

n varm försommardag 1961 står
jag och blickar upp mot Svenska
Amerikalinjens fartyg - Kungsholm.
Det ligger i Göteborgs hamn vid
Amerikakajen och skall nästa dag lätta
ankar, passera Vinga och söka
sig ut över Nordsjön.

formuleringar och skriftliga uttryck.
Flera av mina litterära förebilder hade
ju varit till sjöss. Det var där som livserfarenheterna förvärvades. Harry
Martinsson var ”min livskamrat” och
hans poesi ständigt närvarande. Evert
Taube fanns även med i bagaget.

Jag har just kommit från Habo och
har fått möjlighet att arbeta på båten.
Efter den personliga intervjun på kontoret - med självaste kapten Tistrand
- blir jag tilldelad att arbeta som barnisse i förstaklassbaren.

Tvåmanshytt - inte så illa - och personalmatsalen inom räckhåll. Jag blev
snart medveten om att det var ett bra
jobb jag fått - inte ett förstagångsjobb
- utan ett sådant man måste göra sig
förtjänt av.

Jag visste inte då att det var ett bra
arbete. Jag hade hört att man kunde
hamna i köket och då handlade det
mest om att skala potatis och spola
disk.
Under kvällen före avgång besökte
jag Liseberg, promenerade runt och
betraktade det folkliga livet; skrev en
dikt på Lisebergsfiket med de kulörta
lamporna.

Nåväl - Frihetsgudinnan väntade,
Count Basie och den mastodont explosiva baletten på Radio City. Det
hägrande New York låg för mina tankar.

Ja, redan då hade jag en längtan till
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24 år senare befinner jag mig åter på
Amerikakajen, då tillsammans med
min hustru Barbro och vår yngsta
dotter Hanna. Hornmusiken spelar
medryckande låtar. Det är dags att
lätta ankar och glida förbi de rofyllda

klipporna på Vinga. Den här gången
är det Völkerfreundschaft, som rymmer vårt bagage och våra Västindiska
drömmar.
Amerkalinjens gamla Stockholm har
hamnat i Östtyskarnas ägo. Den överdådiga lyxen är borta. Denna båt är
bara till för oss, enkla kapitalister, som
skall servas av DDR-skolad personal.
Ja, så blir det.
Mina regelbundna morgonsamlingar
följdes av en sorts ideologisk skolning,
som förmodligen innebar övervakning
och bekännelse till den marxistiska läran. Hur olika kan det inte bli? Och
när jag då och då höjde min trumpet
över mina gudstjänstbesökare var det
som om jag vill blåsa liv i dessa biografväggar, fyllda av intolerans och
enkelspårig, hatisk propaganda.
Så blev det bl.a. Martinique. Haiti,
Jamaica, Curacao och svenskön St
Barth, där borta i värmen.
Ute på Atlanten - bröllop och en plötslig sjöbegravning med svart blykista,
som sakta gled ner i havsvattnet, för
att lägga sig tillrätta någonstans i det
omåttligt djupa djupet.
Alltså: barnisse, fartygspräst och nu
Sjömanspräst på Amerikagatan 2 i
Göteborg. Man skulle kunna säga att
jag har kommit hem, särskilt vid min
ålder. Ja, och fått en möjlighet till
upplevelser, fördjupning och möten
med människor som annars inte skulle
kommit i min väg!
Det var också en strålande höstdag
1972, då jag började som adjunkt i
svenska och historia vid Göteborgs
stads Vuxenutbildning på Fjällskolan

- ett stenkast från Sjömanskyrkan.
Jag kommer tydligt ihåg en svensklektion, där jag gav mina vuxna elever
uppgiften att med alla sinnen tolka,
skriva ner intrycken, då vi satt på slänten utanför Masthuggskyrkan. Ljuden från hamnen var många, dofterna
skiftande och synintrycken världsvida
- i denna kakofoni av intryck.
Nu är jag alltså här i dessa anrika lokaler, där de moderna kryssningsfartygen driver in som stora elefanter i
skymningen. Det är som på Palma de
Mallorca.
Utanför Svenska Kyrkan, Joan Miro
113, lägger de till fast på andra sidan
- kryssningsfartygen. Och när mörkret plötsligt kommer i den upphettade
Mallorcakvällen, glider fartygen ljudlöst ut över Medelhavets ”plågsamma”
vågor.
Vågor rullar vidare. Livets oberäkneliga stormar kommer och går. I bland
står vi stilla i vinden - under andra förhållanden kan mörker omfamna både
nerv och hjärta.
Men nu ser vi framåt med historiens
tyngd, som en kreativ drivkraft - i detta hus, i denna hamn. Det är åter en
ny dag i livets outgrundlig NU! Till
Er tjänst!
Hans-Evert Renérius
vik. sjömanspräst, 75%.
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Sommargudstjänster i Sjömanskyrkan, Halmstad.

Kenneth Hulander, Raymond Brisenfeldt, Elisabet Kling och Gunnar Blidö

S

å har den sköna sommaren övergått i en skön höst. Det är ju långt
ifrån vanligt med höga temperaturer
under så lång tid som i år. Trots det,
eller tack vare, har besökarna vid årets
sommargudstjänster i Sjömanskyrkan
varit många och som vanligt med
glatt humör deltagit i dessa.
Vid några tillfällen har det varit
trångt men alla har funnit sig väl
tillrätta. Som framgår av annonsen i
förra numret av Hemmahamn är det
många bekanta namn, både präster
och musikanter, som återkommer.
Det är Sjömanskyrkans arbetsgrupp
glad och tacksam för. Ingen rangordning och ingen skall känna sig
bortgömd men några medverkande
skall nämnas (med datum).
Den 1 juli musicerade Caroline Thor
och Frida Linder. Katarina Bäckelin
har varit med tidigare men den 15 juli
10

även i egenskap av kaplan i Sjömanskyrkan. Då sjöngs även psalmer, som
besökare vid de tidigare gudstjänsterna hade önskat.
John Johansson tog Birgitta med sig
den 22 juli. Återvändande Mikael
Franzén fick god musikalisk hjälp av
Stefan Wikrén.
Att det finns goda förmågor i arbetsgruppen visade det sig den 5 augusti
då Berith och Bengt Ivarsson stod
för sång och musik. Det gjorde de
även vid Krigsseglardagen. Värmen
har nämnts men den blev högre den
12 augusti då Olof Olsson, Nina
Widegren och Cecilia Sandgren
medverkade. Då var det ”högtryck” i
Sjömanskyrkan.
Den 19 augusti var Kenneth Hulander med vänner på plats. Vännerna
var Elisabet Kling och Raymond
Brisen-feldt. De framförde några
av Evert Taubes sånger i konversa-

. Lars Bagler, Fabian Åström, Ulf Blennerud och Åke Gustafsson

tionsform med tillhörande all-sång.
Tyvärr fick Ib Pihlblad och Göran
Sagen lämna återbud den 26 augusti
men med kort varsel fick vi lyssna till
Fabian Åström. Då medverkade ”Sjömanskyrkans husband”:Åke Gustafs-

Krigsseglardagen 2 sept

son, Ulf Blennerud och Lars Bagler.
Ett mycket stort Tack till alla predikanter och musikanter som bidrar
med många goda ord och stor glädje
till dem som kommer till Sommargudstjänsterna.
Bertil Nilsson

Adventskaffe

På bilden, Georg Gullstrand och Dan
Hagung. Krigsseglare Georg och hans
fru brukar alltid närvara denna dag.
Dan Hagung höll korum och Berit
och Bengt Ivarsson stod för musikunderhållnigen. cirka 35 personer deltog
på kvällen.

lördag 8 december
kl 14.30
bjuder
Eva Lena och Sara Kjellman
på adventskaffe och
sjunger Advents -och Julsånger
på Sjömanskyrkan i Halmstad
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lk
Sjöfo

12 juni Besättningen på isbrytaren Oden deltog en stund
på “kajsportandet.” Kolla det strålande “stående höjdhoppet” som Erik genomför ( med skyddsglasögon) Oden
lämnade kajen i slutet av juli för att gå till NORDPOLEN! Dom lovade att ha sjömansidrott där. Tror nog
att Odens sjömän blir dom första som “sportar” så långt
norrut.
Längst ner t v
15 juli, t v. Besökte cementfartyÖverstyrman Per
get Envik som låg i Helsingborg.
hoppar ett fint
Dom ville “kajsporta”, och det blev
stående längdhopp.
det. Vi hade “görkul” (göteborskt
Lägg märke till han
uttryck) en timma ! Kapten Johan
stövlar!
hoppar stående längdhopp. Hjälmen f lög iväg!

Längst ner t h, 23 augusti, Var på Rosenhill i går. Hjälpte
till med sjöpokalsidrott när Öckerö Seglande Gymnasieskola kom dit. Ca 100 ungdomar.
Några av dem har skrivit i Hemmahamn om sina erfarenheter ombord på
segelfartyget, Gunilla. Fina ungdomar på alla sätt. Jag hjälpte till vid kuls
ningen i 4 timmar...och det känns i kroppen i dag. Men det är det värt! L
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å
stötLasse

12 juni. bild tv.
Från sjömansgolfen i Kungsbacka.
En fin dag
på en “klurig”
golfbana! Och
varmt som bara
den var det.
+ 30.
Det gick åt
mycket vatten
på en runda!
Den 22 juli. Häromdagen kom Tarnbris in
till Halmstads hamn.
Eleven Wictor och maskinchefen Pauel
kom ner på kajen för att tävla vem som
gjorde bäst ifrån sej i sjömansidrott. Ingen
vann. Eller bägge vann är nog ett bättre
uttryck. Så bägge fick varsin T-shirt!

12 juni. Ida H vann ju friidrottstävlingen Sjöpokalen
förra året. Dom har kommit i
gång rätt bra i år med.
Robin , André och Eibert
kom ut på en GAIS-grön
gräsmatta och gjorde bra ifrån
sej!
7 augusti, t h Jag hade kajsport
med bunkerfartygen Fram och
Dana häromdagen. En fin dag på
alla sätt. Väder och resultat var
strålande.
Dom är ganska likna Fram och
Dana.
Härliga besättningar som gör
väldigt bra ifrån sej!
mvh från Lasse
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Furu Vinga i Hemmahamn

Furu Vinga i Donsös nya djuphamn

Foto: Kalle Franzén

Den 27 juni var det dags för dop av Furutanks nyaste fartyg, Furu Vinga i Donsö
hamn. Fartyget seglar under svensk flagg och är det första i en serie på sex fartyg som
byggs i Avic Dingheng, Kina, i ett samarbete med rederierna Älvtank och Thuntanker. Miljöambitionerna är höga. Bränsleförbrukningen beräknas vara 40 procent
lägre än på motsvarande fartyg från 2006. Och med gasdrift minskar utsläppen av
kväveoxider med upp till 86 procent. Partiklar och svaveloxider minskar med upp till
99 procent.
Värmeåtervinning från huvud- och hjälpmaskiner bidrar till uppvärmningen.
Därtill bunkrade Fure Vinga som första lastfartyg i Sverige, flytande biogas i Göteborgs hamn. Iren Höglund är fartygets gudmor.
Källa: Sjömannen

Krigsseglardagen

Samling vid Minnesmärket över krigseglarna under 2:a Världskriget. Med Barken Viking i fonden mötte ett 70 tal personer upp
för att högtidlighålla minnet av de krigsseglande svenskar som offrade så mycket
för Sverige. Närmare 2 000 kom aldrig
hem igen och de som kom hem var alla på
ett eller annat sätt märkt av de upplevelser
och fasor som de upplevde till sjöss i bl.a.
konvojtrafik, i flottans fartyg och fisket.
Tyvärr blev det för många av de återvändande ett sorgligt bemötande från svenska
myndigheter. De ifrågasatte bl.a. huruvida
de betalat sin skatt och ansattes varför de
inte lämnat sin självdeklaration. Många av
de hemvändande hade vid krigsslutet inte
varit i Sverige sedan krigsutbrottet. Det var
något som dagens högtidstalare tog fasta
på. På ett personligt och engagerande sätt
tog Lennart Runegård Jonsson, ombuds-
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man för Sjöbefälsföreningen, upp detta
svåra med de hemvändande. Flottans
män deltog med sång och många fina
sjömanssånger och lite Taube förståss.
Högtiden inleddes på sedvanligt sätt
med Korum, andakt, ledd av Sjömansprästen Ib Pihlblad och kantor Ulla
Gyllenros. Det hela avslutades med kaffe
och bulle på kajen vid Lilla Bommen.

Sång och musik av Flottans män.
Vid pianot, Ulla Gyllenros.

Familjeliv och många äventyr
Året var 1953 och jag var fortfarande kvar på
valkokeriet.Jag visste att Jackie närmade sig tiden
för att föda vårt barn och jag var förstås ganska
nervös. Mina arbetskamrater skojade med mig,
och retades lite grann. En del ville slå vad om
vilket kön det skulle bli och för att inte visa mig
osportslig, så slog jag vad om att det skulle bli en
pojk, inte för att jag brydde mig om vad det blev,
så den 18:e juli 1953 kom chefen och gratulerade
mig för att jag hade blivit far till en flicka. Både mor och babyn mådde
bra. Just då var det ont om val så jag höll på med reparationsarbete nere
vid botten av rampen när budskapet kom. Jag blev så överraskad att
allt hade gått bra, så att jag höll på att fastna med benet mellan ett par
stockar. Det var nära att jag bröt benet. Min första tanke var förstås
hur snart jag skulle få se min lilla flicka. Just då frågade mr Shave, som
chefen hette, om jag ville ha en vecka ledigt.

D

et blev dåligt med sömn den nat- precis. Nu kom problemet, vad skulle
ten och som tur var skulle provi- flickan heta? Vi bestämde oss för Jan
antbåten komma om två dar. Den kom Susanna efter min mor. På lasareten gång i veckan om det inte var något tet hade dom ju visat Jackie hur man
speciellt. Jag var otålig för att komma satte på en blöja men när vi kom hem
iväg.
visste hon inte alls hur
När jag så äntligen jag kände mig ganska det gick till, men som
kom iväg så måste jag
skakig i benen när tur var så hade jag lärt
erkänna att jag kände
mig av min syster Svea
mig ganska skakis i jag trädde in på K.K. när jag var och hälsade
benen när jag trädde på Brisbane General på en gång och hon
in på K.K. på Brisbane Hospital och fick se hade just fått en baby.
General Hospital och
det där lilla knytet Så nu kunde jag lära ut
fick se det lilla knytet
mina kunskaper, och
som var Jackies och som var Jackies och det var jag förstås stolt
mitt barn. Det var över. Sedan kunde inte
mitt barn. Det var en
av mina få stora stunder
en av mina få stora Jackie producera tillhär i livet.
stunder här i livet. räckligt med mjölk och
Jag fick den stora äran
eftersom Jan var en liten
att hämta hem dem från lasarettet baby så skulle hon ha mat var tredje
och jag minns så väl hur försiktigt timme. Nu skulle jag vara hemma ett
jag körde den gamla Ford Prefekten. par dagar till så Jackie och jag kunde
Den hade ju inte den bästa fjädringen, turas om att mata Jan. Jag glömmer
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aldrig de där två nätterna när jag satt
och matade Jan och vi nästan somnade
båda två.
När jag återvände till valstationen
kunde jag inte få tiden att gå fort nog
så att jag kunde få komma hem till
min familj igen. Jag betalade av mina
spelskulder till kamraterna som jag
hade slagit vad med, och dom retades
förstås för att jag var så dålig spelare.
Jag hade ju haft en 50/50 chans, men
det bekymrade mig inte det minsta.
Det började nu närma sig slutet på
valsäsongen och vår kvot på 600 valar
var nästan fylld. Men då fick bolaget
ett tillägg på 100 valar från ett annat
bolag längre söderut. De hade inte fått
sin station färdig i tid och kunde inte
komma igång förrän nästa år. Vi blev
nu ombedda att stanna ytterligare ett
par veckor, eller den tid det skule ta.
Framemot slutet av säsongen så hade
jag börjat lära mig konsten att flensa
en val. Det var inte så svårt när man
lärt sig, men det fodras en viss teknik,
som i alla yrken. Till exempel hur man
lättast flådde av späcket, skar loss revbenen, huvudet och underkäken. Sära
loss köttet från ryggraden var ju ganska så enkelt. Jag lärde mig ganska fort
och tyckte det var intressant. Det var
ju också mycket bättre betalt.
När valsäsongen var över fick jag tillbaka jobbet hos Flynn, som riggare.
Där hade jag oturen att skada en hand
när vi höll pa att flytta en stor maskin
som vägde drygt 10 ton. Vi rullade den
på trärullar och drog den med en lastbil. De var när jag skulle under en rulle
framför maskinen som jag fastnade
med vänster hand under rullen, och
innan dragbilen hann stoppa backade
dom lastbilen mot maskinen så min
16

Taxijobb i Brisbane

hand skulle komma loss. Det gjorde
den förstås, men ett par av mina fingrar fastnade och blev skjutna ur led.
Men annars klarade jag mig ganska
bra.
Nu ville inte Jackie att jag skulle fortsätta med detta farliga arbete och som
hon uttryckte det: Du har ansvaret för
en familj att tänka på.
Det var bara att söka ett annat jobbFast jag trivdes hos Flynn Brothers
och skulle sakna kamratskapet där,
men jag ville ju inte att min fru skulle
gå och vara orolig varje dag.
Så jag tog ut taxilicens och började
köra taxi, ett jobb jag trodde jag skulle
trivas med, och visst var det ett spännande jobb. Man träffade många intressanta människor, men det fanns
många otrevliga smågangsters också.
Den som jag körde för hade tre bilar
med tre dagförare. Jag blev nattförare
och skiftade runt på alla tre bilarna..
Mitt pass var kl 18 och jag körde till
cirka 08.00 nästa dag, så det blev 14
timmar om dygnet.
Det hände ju lite av varje på nätterna.
till exempel; den natten vid 02.00 då
jag hämtade två grabbar och en tjej.
När vi kom fram till deras destination

råkade jag titta i backspegeln just som
en av grabbarna lyfte en flaska som han
skulle slå mig i huvudet med. Som tur
var hade jag ena handen på dörrhandtaget och lyckades få upp dörren och
slänga mig ur bilen, så han missade
mitt huvud men träffade mig på överarmen i stället. Jag for upp just som
han böjde sig för att komma efter mig,
och jag fick in ett perfekt nackslag så
han stöp i backen. Hans kamrat var på
väg ut, så där fick jag in en fullträff på
hakspetsen. tjejen kom ut på andra sidan och började skrika. Jag bad henne
hålla käft och sticka. Personligen såg
jag till att komma därifrån med en rivstart, utan att få betalt men med livet i
behåll och en erfarenhet rikare.
En annan kväll, ganska sent, hämtade
jag tre grabbar utanför The Blood House, Grand Hotel. Dom ville bli körda
till sin båt, som råkade vara en Transare. De var ganska bra på örat och satt
i baksätet och pratade svenska och jag
låtsades inte om att jag förstod, och det
var kanske tur för mig för dom började
diskutera om hur dom skulle klara upp
det här, för dom trodde inte att deras
pengar skulle räcka till. Då föreslog
den ena av grabbarna att dom skulle
slå ner chauffören och sticka ombord
fort som faen. Den idén godtogs av de
andra, utom av chauffören. Så det var
bara att planera attacken. När vi närmade oss landgången till båten, så var
deras anfallsplan klar, och jag hade
min försvarsstrategi klar, ovetande
för dem. Innan bilen hade kommit till
stopp, så hade jag min dörr öppen och
hoppade ut så snart den hade stannat.
Sedan skällde jag ut dem på ren, eller oren svenska och kallade dem en
skam för svenskt sjöfolk.Det verkade
som om dom nyktrade till rätt snabbt,
skramlade ihop sina slantar som räckte

gott och väl. Sedan önskade jag dem
en trevlig resa och bad dem hälsa Göteborg, satte mig i bilen och körde
iväg. När jag tittade i backspegeln så
stod dom kvar på kajen och bara stirrade efter mig, med förvåning minst
sagt. Kanske hade dom lärt sig en läxa,
att världen inte är så stor som man tror
många gånger.
En annan natt hämtade jag en äldre
herre, utanför en klubb, mitt inne i
stan. han ville hem till sin bostad som
låg i ytterområdet av Brisbane. Han
var lite glad i hågen men långt ifrån
berusad. Han ville prata och det hade
jag inget emot. Jag hörde med en gång
att han inte var infödd australiensare,
så jag frågade var han härstammadefrån. Då berättade han att han kommit med ett segelfartyg just före andra
världskriget, men han sade inget om
var han kom från, så jag frågade och
då talade han om att han kom från
en plats som jag aldrig hört talas om.
Var inte så säker på det, sa jag. Då talade han om att han kom från en plats
som heter Småland. Så tittade han på
mig och skrattade och tillade att det
låg i Sverige. Jaha, sa jag, nog vet jag
var Småland ligger. Det är inte så långt
frånNärke där jag kommer ifrån. Han
tittade på mig och utbrast; Jag har då
aldrig varit med om maken. Nu kom
frågorna haglande över mig och när vi
kom fram till hans hem var jag tvungen att följa med in, och han väckte sin
fru som gjorde i ordning rostat bröd
och the. Det var nu tiden på natten
när det inte var mycket att göra, så jag
blev sittande där ett par timmar och
pratade. När vi skiljdes åt var det tårar
i den gamle mannens ögon.
Nisse Andersson
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Fredag 19 oktober
kl 20

Konsert

på Sjömanskyrkan

Högsbokören

fre 19 oktober kl 17 - 22

U tställning

under ledning av
Magnus Wassenius

Majorna förr
arrangör Majgrabbarna
Pågår till och med 2/11
För ytterligare information,
gå in på vår hemsida:
www.sjomanskyrkan.se

Dirigent: Magnus Wassenius
Kafé Kuling har öppet och
serverar kaffe och goda
smörgåsar och bakverk,

Fyrsällskapet ställer
ut och presenterar sin
verksamhet

Välkomna till Kulturnatta på Sjömanskyrkan

Konsert

Lördag 20 oktober kl 15.00
Damkören Vilja
under ledning av Magnus Wassenius

Varmt välkomna
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Göte

Sjömanskyrkans
snickeri

Kanske har du något du
behöver reparera.
Vårt snickeri har fått ett riktigt
ansiktslyft, och, framför allt, har
det uppdaterat både säkerhets- och
miljömässigt.
Välkommen att kontakta
Sjömanskyrkan.
Tel: 031- 14 03 88 eller
sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se

Sjömanskyrkan

Gåvor och Testamenten till Sjömanskyrkan

Plusgiro: 90 03 43-5

slän
Bohu

Svenska Sjömanskyrkan i Uddevalla
for seamen from different countries

Vi kan erbjuda:
- Cyklar
- Internetcafé
- Tidningar
från olika
länder
- Uddevalla
centrum med
butiker och
marknader

Sjömanskyrkan
Kontaktperson för Bohusläns hamnar:
Tomas Jansson tel: 0707 985 756
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Gudstjänster
under hösten
Vi firar gudstjänst
varje söndag kl 13.00
Alltid Kyrkkaffe

Varmt välkomna!
stad
Halm

Hösten i
Sjömanskyrkan

Öppettider

Måndag-onsdag 9.00-16.00
Torsdag
9.00-15.00
Fredag
9.00-12.00
Lördag
stängt
Söndag endast vid gudstjänst

Stickcafé

Onsdagar 13.30-15.30
Vi stickar, virkar eller
bara umgås lite.

Håll utkik efter program
på kyrkans hemsida:

en
Skag

www.sjomanskyrkan.se

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 2019
För mer information kontakta:
Sjömanspräst Ib Pihlblad
mobil: +46 703 066 644
epost: ib.pihlblad@svenskakyrkan.se
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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

Vi samarbetar med

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

Hjärtligt välkomna!
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Vigsel, dop
och
begravning

Kontakta vår värdinna
Viola för bokning
031-14 03 88
031-85 59 03

Vill du hyra
konferens- och
föreningslokal?

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

Alternativ finns
För meny se våran hemsida:
www.sjomanskyrkan.se

Minnesgudstjänst
Lördagen den 3 nov kl 13.

Ljuständning för under året
avlidna sjöfolk
Musik

Kontakta
vår värdinna Viola
för bokning
031-14 03 88
031-85 59 03

Cello Göran Holmstrand
Piano: Gunilla Flink
Kantor: Ulla Gyllenros
Präst: Hans-Evert
Renérius
Kransnedläggning vid
Mariebergs kyrkogård
Avfärd fr. Sjömanskyrkan kl 12.00

Smycket Droppen
Present som sprider glädje
Sjömanskyrkan i Göteborg och Halmstad
säljer detta smycke.
I silver 14 mm, inkl. kedja 370 kr
I silver 32 mm inkl. kedja 400 kr
Droppe på nål
100 kr
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Fondansökningar
2018

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

- Är behövande och född 1963
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 2018
Sista ansökningsdag: 15/11 2018

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
nyrenoverade bastu

Bastun är öppen
för herrar
varje fredag
kl 10 - 14

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

B

Sjömansk yrkan i Göteborg hösten 2018
Norska marinen under 2:a Världskriget
Tisdagen 16 oktober kl 13.00
Föredrag och Film av
Lars Zimmerman
Vi serverar fika

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

Varmt välkomna!

