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Alla hjälps åt på M/S Vindhem
Matrosen tar hand om disken, kocken är 
jungman och hovmästaren kollar maskin. 
På skärgårdskryssaren Vindhem har flera i 
besättningen dubbla roller.

Immingham–Rotterdam under svensk flagg
Sedan snart två år tillbaka vajar en svensk flagga i aktern på roro-fartyget Jutlandia Sea 
som går i linjetrafik mellan Holland och England. Fartyget är chartrat av Stena Line och 
bemannat av AdMare. Vi hängde med ombord ett dygn och pratade arbetsvillkor, wifi, 
karaoke och filippinsk mat. 

8

16

20
Sjömanskyrkan 2.0
Cecilia Petersson jobbar som 
sam ord nare i Sjömanskyrkan  
i  Göteborg. Tjänsten är ny och 
ska utformas efter dagens be-
hov. "Jag vill skapa Sjömans-
kyrkan 2.0", säger hon.

Nya som ombudsmän
I september påbörjade Seko 
sjöfolks tre trainees sina an-
ställningar. Sanna Kallenberg, 
Jeanette Ganesjö och Camilla 
Widman ska under 21 månader 
utbildas till ombudsmän.
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Nu gäller nya LAS
Den 1 oktober började nya 
lagen om anställningsskydd 
och huvudavtalet med omställ-
ningsavtalet att gälla. Vi listar 
de största förändringarna som 
kommer med nya regler.  

124 sägs upp
Förhandlingarna om 
arbetsbrist i Tallink Silja är 
avslutade. 124 personer av 
de 200 som varslats på Seko 
sjöfolks avtalsområde kommer 
att sägas upp.

4 6
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Allt är möjligt idag

LEDARE

» Tänk om någon skulle 
få för sig att sabotera 
världshandeln

2020-talet har inte börjat bra, med två års pandemi och sedan kriget i Ukraina som bröt 
ut i februari i år och fortfarande pågår. Fram till idag har börsen rasat cirka 30 procent, 
inflationen rusar och energipriserna slår alla rekord i kostnader som dessutom slår mot alla. 

Ingen kommer undan, fast de som har det mycket gott ställt kan ju säkert klara av dessa omvälv-
ningar tämligen bekymmerslöst. Men för gemene medborgare så börjar läget bli riktigt tufft för 
jävligt många. 

Putin har ju i sitt vansinne ställt till med oreda i princip hela världen. Vi har en galen Nord-
korean som leder ett land med medborgarna som gisslan och i misär, men bygger ballistiska 

robotar som han skickar kors och tvärs över Japan. Vi har Bolsonaro i Brasilien som är för 
tortyr och en stolt homofob, som har rekordskövlat regnskogen i Amazonas och tänker 

utöka skövlingen om han blir president på nytt. 
Förutom alla dessa puckon, ett gäng bindgalna ”ledare”, så bryter dessutom 

cirka 80 procent av världens länder mot mänskliga och fackliga rättigheter!  
Nu har ”någon” saboterat gasledningarna Nord Stream 1 & 2 och det har 

skett bokstavligen på vår bakgård. Vem som ligger bakom vet vi inte än, om 
vi ens kommer att få reda på det, men misstankar finns på sina håll. En är 
Ryssland själva, och det känns både troligt, bisarrt och samtidigt otroligt.

Jag tror att många av er kommer ihåg 
Evergreens fartyg M/S Ever Given, som 

i slutet av mars 2021 parkerade fören 
på ena kanalsidan och aktern på den an-
dra. Det tog sex dygn att dra loss henne.

Konsekvensen blev att detta fartyg 
stoppade en konvoj på 15 större fartyg med olja och containrar, samt att flera 
hundra fartyg låg på varsin sida om Suezkanalen och väntade på att passera 

genom kanalen. Denna lilla manöver gjorde därmed ett stort avtryck och störde i 
princip hela världshandeln i månader efteråt.

Med tanke på att detta var en mycket olycklig omständighet: tänk om ”någon”  
skulle få för sig att sabotera världshandeln och sabotera eller spränga fartyg i 

eller  nära Suezkanalen? Eller om ”någon” skulle spränga Panamakanalens slussar? 
Snacka om no shipping, no shopping... Jag hoppas ju att det aldrig händer, men med 
sådana livsfarliga nötter till världsledare så är fan allt möjligt idag. Det är bara deras 
fantasi som begränsar dem.

Ever Given störde vår shopping lite grann och under en kort period. Vid ett 
större sabotage skulle man verkligen inse sjöfartens helt avgörande betydelse för 
världshandeln.

Det ska förresten bli intressant att se vad den nya regeringen gör för sjöfarten. Det 
blåa laget har aktivt stöttat förslagen framtagna av Blå Tillväxt de senaste fyra 
åren. Det ska bli riktigt intressant att se om de nu verkställer våra förslag – enkla 
och billiga åtgärder för att få till en bättre, större och mer konkurrenskraftig  
svenskflaggad sjöfart.

Utan Sekos medlemmar stannar Sverige – utan sjöfolket och sjöfarten 
 stannar hela världen! No Shipping, No Shopping!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK.COM/SEKOSJOFOLK

KENNY REINHOLD
ORDFÖRANDE SEKO SJÖFOLK



NYHETER

124 ombordanställda i manskaps-
befattning på Tallink Silja sägs upp på 
grund av arbetsbrist. 

– Det är oerhört tråkigt, säger 
ombudsman Oskar Lindskog.

I slutet av juli varslade Tallink Silja om 
arbets brist för 265 anställda varav 200 
på Seko sjöfolks avtalsområde. Varslet 
kom till följd av att rederiet beslutat 
chartra ut svenskflaggade M/S Galaxy 
som flyktingboende i Neder länderna i 
sju månader, samt att rederiet beslutat 
påbörja processen att byta till estnisk 
flagg på fartyget.

Förhandlingar med sjöfacken inleddes 
omgående och blev klara i september. På 
Seko sjöfolks område sägs 124 personer 
upp.

– Vi lyckades förhandla ner antalet 
 rejält och rädda jobben för ganska 
många. Givet förutsättningarna så är 
vi väldigt nöjda. Men så fort en enda 
medlem drabbas så är det svårt att säga 
att resultatet är bra. Det här är en stor 
 arbetsbrist och det är oerhört tråkigt, 
säger ombudsman Oskar Lindskog.

Facket fick igenom att alla med mindre än 
sex månader uppsägningstid får minst en 
extra månad. Man har också kollektivt 
hävdat företrädesrätt till återanställning 
för medlemmar i Seko sjöfolk.

– Då behöver inte var och en av våra 
medlemmar enskilt höra av sig till rede-
riet för att hävda sin rätt till återanställ-
ning, förklarar Oskar Lindskog.

Han beskriver förhandlingarna med 
rederiet som svåra men förhållandevis 
konstruktiva. Målet har 
varit att få ner antalet 
uppsägningar till ett mini-
mum.

– Det har dragit ut på 
tiden eftersom vi velat 
förhandla fram nya lös-
ningar och lokala avtal, 
och sådant är inte gjort i 
en handvändning.

Ytterligare en anledning till att förhand-
lingarna tagit tid är enligt Oskar Lind-
skog att rederiet från början inte visste 
hur de ville ha det.

– Ägarbolaget hade egentligen tänkt 
byta flagg direkt, men kom på andra 
tankar när de bland annat insåg hur 
uppsägningsreglerna ser ut i Sverige. Nu 
är det sagt att Galaxy ska behålla svensk 

124 sägs upp när Galaxy flyttas

flagg under chartern och sedan byta till 
estnisk. Men det kan förstås ändras igen, 
säger Oskar Lindskog och fortsätter:

– Vår förhoppning är att rederiet 
framöver ska ersätta Galaxy med ett 

 annat fartyg på linjen 
Stockholm–Åbo.

I förhandlingarna kom 
arbetsgivare och fack 
överens om att teckna ett 
poolavtal. Man har även 
förhandlat fram ett nytt 
avlösningssystem för vissa 
befattningar ombord, som 

innebär att den anställde jobbar fler tim-
mar och i gengäld får mer ledighet. 

Förhandlingar om hur poolavtalet ska 
se ut pågår i skrivande stund. 

– Det blir ett avtal med två basorter: 
Helsingfors och Stockholm. Inlednings-
vis kommer poolen att bestå av runt 30 
personer, säger Oskar Lindskog. 

Folke Matrosow är sektions ordförande 
för Seko i Tallink Silja. Han beklagar 

» Jag tycker att 
rederiet svek all 
fartygspersonal

FOLKE MATROSOW
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UTBILDADE. I september gick det 
här gänget Seko sjöfolks GFU (grund
läggande förtroende vald utbildning) 
i Göteborg. Under tre dagar fick de 
lära sig mer om kollektivavtal, lagar på 
arbetsmarknaden, avtalsförsäkringar, 
medlemsrekrytering – och så lite facklig 
historia på det.

SJÖFARTSLITTERATUR. Sjöfarten 
syntes på Bokmässan i Göteborg i 
Sjöfartsmontern, som arrangeras av 
Sjöfartens Kultursällskap där Lennart 
Johnsson (i mitten på övre bilden) 
är kansliansvarig. På bilden flankeras 
han av Christer Nordling och Kenny 
Reinhold från Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus. Stiftelsens litteraturpris 
gick i år till författare och örlogskapten 
ClaesGöran Dahl (nedre bilden) som 
är huvudförfattare till jubileumsboken 
Vår Marin 500 år. 
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124 sägs upp när Galaxy flyttas

uppsägningarna i rederiet djupt.
– Jag tycker att rederiet svek 

all fartygs personal med allt de 
lovade från tidig vår till början 
av sommaren. Gång på gång 
förkunnade de att till hösten 
skulle man börja anställa mer 
personal till fartygen. Alla 
ombord jobbade häcken av sig. 
Ofta underbemannat, fast inte 
ur ledningens synsätt, och med 
massor av övertid i tron att 
efter sommaren skulle det bli 
en bättre arbetsmiljö och trivsel 
ombord med fler medarbetare 
som gjorde jobbet, säger han.

Istället kom varsel och upp-
sägningar. 

Folke Matrosow har fått 
många frågor om han eller 
någon annan inom Seko  visste 
vad som var på gång. Svaret är nej.

Under förhandlingarna  sjönk siffran 
från 200 varslade till 124.

– Men det är förstås en klen 
tröst för dem som hamnade 
utanför listan.

De uppsagda kommer från 
både drift och intendentur-
avdelningarna. Eftersom 
rederiets två svenska fartyg 
Galaxy och Silja Symphony 
har gemensam turordningslista 
berör arbetsbristen personal 
på båda fartygen och leder till 
rockader.

Oskar Lindskog är övertygad 
om att de som sägs upp har stor 
chans att hitta nytt jobb inom 
en hyfsat snar framtid. 

– Arbetsmarknaden ser 
förhållandevis god ut. Andra 
rederier har redan hört av sig, 
och även inom Silja tror jag 
att det på lite sikt finns goda 

arbetsmöjligheter. Det är därför vi 
hävdat företrädesrätt för våra medlem-
mar, säger han. 

» Vi hade väldigt gärna 
sluppit göra detta

HANS FRIBERG

Folke Matrosow

Hans Friberg

A
rk

iv
fo

to
 D

ic
k 

G
ill

be
rg Fackets fokus är nu att hjälpa och stötta 

medlemmar som drabbas av arbetsbris-
ten. Man kommer också att förhandla 
om ökad grundbemanning.

– Idag är den alldeles för låg. Vår mål-
sättning är att få fler tillsvidare anställda 
genom att få upp grundbemanningen och 
att utöka  poolen, säger Oskar Lindskog.

Han anser att dagens grundbemanning 
är baserad på en ”pandemibemanning”. 
Utifrån rederiets koncept med kryssning-
ar så behövs det mer personal ombord. 

– Om man vill verka inom upplevelse -
industrin och fortsätta med kryssnings-
konceptet, då måste det finnas personal 
ombord som kan  leverera den servicen. 
Annars får man sänka servicegraden och 
fokusera på bara transport, säger han.

Hans Friberg, operativ chef i Tallink Silja 
AB, säger till Sjömannen att uppsägning-
arna är lika tråkiga för rederiet. Han har 
mött anställda som är arga, uppgivna och 
ledsna och han förstår dem allihop. 

– Vi hade väldigt gärna sluppit göra 
detta. Det är oerhört beklagligt när folk 
behöver sägas upp. Det här är ett beslut 
fattat på rent ekonomiska grunder av 
våra ägare, baserat på de extremt höga 
bunkerpriserna. Det blir inga pengar över 
helt enkelt. Det blir ingen affär. Detta 
var inget vi hade planerat och inget som 
fanns i våra budgetar, säger Hans Friberg.

Han kan i nuläget inte svara på vad som 
ska hända med Galaxy efter chartern.

– Den som det visste. Det är möjligt att 
ägarna i Tallinn har tankar om detta men 
här i Stockholm vet vi faktiskt inte.

Kvarstår planerna om att flagga om 
fartyget till estnisk flagg?

– Det är de beskeden som varit och den 
information från ägarna som vi haft att 
förhålla oss till. Det är därför vi behövt 
agera som vi gjort i form av varsel och 
uppsägningar, säger Hans Friberg. 

Angående fackets syn på bemanningen 
ombord svarar Hans Friberg att frågan 
alltid finns där.

– Bemanning är en fråga som alltid 
diskuteras. Det finns olika åsikter, men så 
mycket mer finns inte att säga om detta 
just nu. 

Text Klara Johansson

M/S Galaxy hyrs ut till Nederländerna i sju månader, med möjlighet till förlängning i tre till. 
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Fem förändringar  
i nya LAS
1. TURORDNINGEN
Sist in, först ut gäller även framöver. 
Skillnaden är att arbetsgivaren har rätt att 
göra fler undantag än tidigare. Tidigare 
har arbetsgivare med max tio anställda 
kunnat undanta två personer från turord-
ningsreglerna. Med de nya reglerna får alla 
arbetsgivare, oavsett företagets storlek, 
undanta tre personer.

2. SAKLIGA SKÄL
Saklig grund för uppsägning ändras till sak-
liga skäl för uppsägning. Vid uppsägning av 
personliga skäl ska färre omständigheter 
vägas in i bedömningen. Arbetsgivaren 
behöver inte längre ta hänsyn till hur stort 
personligt intresse den anställde har av 
att behålla jobbet, eller hur stor risken för 
upprepning är. Reglerna för omplacering 
ändras; ett försök med omplacering kan 
vara tillräckligt innan någon sägs upp. 

3. INGEN RÄTT TILL LÖN UNDER TVIST

Om en anställd sägs upp av personliga skäl 
och facket ogiltigförklarar uppsägningen, 
har den anställde tidigare haft rätt till lön 
medan tvisten pågår (tills parterna nått 
förlikning eller tills Arbetsdomstolen fäller 
ett avgörande). Den möjligheten tas bort. 
Med de nya LAS-reglerna har du rätt till 
lön under uppsägningstiden. När uppsäg-
ningstiden är slut har du rätt till a-kassa om 
facket tvistar om uppsägningen. Om det 
visar sig att uppsägningen var felaktig är 
skadeståndsbeloppet högre än tidigare. 

4. INGEN ALLMÄN VISSTID

Begreppet allmän visstid försvinner. I stället 
införs särskild visstid och reglerna skärps 
för hur länge man kan vara anställd så. Den 
som jobbat i mer än tolv månader inom en 
femårsperiod ska få tjänsten omvandlad till 
en tillsvidareanställning. Detta gäller om 
det inte finns andra regler i kollektivavtalet.

5. HYVLING
Så kallad hyvling (att anställda får heltid 
ändrad till deltid eller deltiden nedskuren) 
ska numera följa turordningsreglerna. Den 
som varit anställd kortast tid står först på 
tur att få lägre tjänstgöringsgrad.

Den 1 oktober börjar nya lagen om anställnings skydd och 
huvudavtalet med omställningsavtalet att gälla. Bättre 
möjlighet att studera under arbetslivet men försämrade 
turordningsregler är två förändringar, enligt facket.

Nu gäller nya LAS

Tre bokstäver – L A S – har varit på 
snart sagt allas läppar senaste året. Att 
lagen om anställningsskydd förändras 
har knappast undgått någon. De nya 
reglerna trädde i kraft den 1 oktober.

Paketet består av två delar: lagen och 
huvudavtalet med omställnings avtalet. 
Lagen gäller för alla. Huvudavtalet 
med omställningsavtalet gäller bara för 
anställda vars fackförbund skrivit på 
avtalen. I huvudavtalet med 
omställningsavtalet regleras 
det som rör omställning.

En förändring i nya LAS 
rör turordningsreglerna vid 
 arbetsbrist. Och saklig grund 
för uppsägning byts ut mot 
sakliga skäl. Joakim Hell-
mouth, ombudsman i Seko 
och ansvarig för sjöavtalen, 
tror att begreppet sakliga skäl 
kommer att göra det tuffare 
för arbets tagarsidan. 

– Lagstiftaren har velat skär-
pa detta. Vi befarar att arbetsgivare 
kommer att försöka säga upp folk med 
hänvisning till personliga skäl i större 
utsträckning än tidigare. Vi kommer 
att behöva tvista mer, säger han.

Han betonar att lagen måste prövas. 
Innan dess är det omöjligt att veta hur 
de nya reglerna ska tolkas.

– Arbetsdomstolen har sagt att man 
kommer att gå på nuvarande praxis till 
dess att nya fall prövats, säger han.

Hanteringen av uppsägningstvister 
förändras. Enligt de nya reglerna får 
du bara lön under din uppsägningstid. 
När den är slut kan du få ersättning 
från din a-kassa. Tidigare fick den upp-
sagde lön under hela tvisteperioden.

– Kön till Arbetsdomstolen är lång. 
Risken är att detta äter av a-kasse-
dagarna, säger Joakim Hellmouth och 
fortsätter: 

– Det kommer att bli tuffare för den 
enskilde individen. Arbetsgivaren kan 
gå hårdare fram.

Inför att de nya reglerna träder i 
kraft håller Seko utbildningar för för-
bundets förtroendevalda med förhand-
lingsmandat. Seko sjöfolk representan-
ter gick utbildningen i september. 

Möjligheten till utbildning och omställ-
ning under arbetslivet ökar. Ett nytt 
studiestöd införs som ger möjlighet 
att få en utbildning finansierad med 

studiebidrag motsvarande 80 
procent av lönen under högst 
44 veckors heltidsstudier. 

För att få studierna finan-
sierade ska vissa kriterier 
uppfyllas; de ska stärka din 
ställning på arbetsmarknaden 
och ligga i linje med arbets-
marknadens behov.

– Det är ett gediget utbild-
nings paket. Vi som förbund 
måste vara duktiga på att sa-
luföra den här möjligheten till 

våra medlemmar och uppmana 
dem att söka, säger Joakim Hellmouth.

Seko har varit öppet kritiska till hela 
processen kring nya LAS. Förbundet 
valde att inte skriva på huvudavtalet 
när det signerades mellan LO, Svenskt 
Näringsliv och PTK i juni i år. I augusti 
valde Seko efter beslut i förbundssty-
relsen att ändå ansluta sig till huvud-
avtalet. Att stå utanför bedömdes vara 
ett sämre alternativ.

Huvudavtalet ger vissa fördelar för 
dem som omfattas. Ett exempel är att 
den som omfattas av huvudavtalet vid 
en uppsägningstvist kan få komplette-
rande ersättning utöver a-kassa.

På minussidan finns att huvudavtalet 
medger fler undantag från turordnings-
reglerna om parterna vid en arbetsbrist 
inte kommer överens.

– Huvudavtalet ger generösare regler 
för arbetsgivare om parterna inte 
kommer överens. Men där hamnar vi 
förhoppningsvis inte eftersom huvud-
regeln är att komma överens. l

TEXT  Klara Johansson

Joakim Hellmouth

NYHETER
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Föräldraledighetslagen
Ger föräldrar rätt att vara helt eller delvis lediga fram tills 
barnet  fyller 18 månader. Därefter har föräldrar rätt till 
ledighet för dagar som de får föräldrapenning från Försäk-
ringskassan. Lagen förbjuder att den som är föräldraledig 
missgynnas vid exempelvis lönerevidering. Den ger också 
rätt till förkortad arbetstid med upp till 25 procent tills 
barnet fyller åtta år. Antogs 1995.

Lagen om vilotid 
för sjömän
Gäller för sjömän anställda 
på svenska fartyg, samt för 
andra anställda än sjömän 
som utför fartygsarbete som 
beräknas pågå under längre 
tid än en vecka. Lagen regle-
rar rätten till vilotid under en 
viss period ombord. Vilotiden 
ska vara minst tio timmar per 
24-timmarsperiod. Den får 
delas upp i högst två perioder 
varav en om minst sex tim-
mar om inte undantag finns.

Semesterlagen
Ger anställda rätt till fem veckors betald 
semester. Ger också anställda rätt att varje år 
spara en vecka under en period om fem år. 
Som anställd har du semesterlön. Den som 
jobbar en kortare tid och inte tar ut semester 
(till exempel vid säsongsarbete) har istället 
rätt till semesterersättning. Rätten till semester 
enligt lag kom 1938. Semesterlagen i sin nuva-
rande form antogs 1977. 

Diskrimineringslagen
Syftar till att motverka diskriminering och främja 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder 
(de sju diskrimineringsgrunderna). Arbetsgivare är 
skyldiga att förebygga diskriminering på arbets-
platsen, till exempel genom att upprätta jämställd-
hetsplaner. Antogs 2008.

Arbetsmiljölagen
Slår fast att arbetsgivare är skyldiga 
att vidta åtgärder för en bra arbets-
miljö, och att arbetstagare är skyldiga 
att följa de regler som finns. Lagen 
reglerar skyddsombudens rättigheter samt  
hur samverkan ska gå till. Arbetmiljölagen är en ramlag  
som preciseras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Det finns många olika lagar som reglerar vad 
som gäller på jobbet – både när du är på din 
arbetsplats och när du av olika skäl vill vara  
ledig. Här listar vi några av dem.

Fler lagar som styr ditt jobb

Sjömanslagen
Gäller för arbetstagare anställda 
för fartygsarbete ombord i 
svenska fartyg. Sjömanslagen 
reglerar allt ifrån vad befälhavaren 
har för befogen heter och hur en 
fartygsnämnd ska gå till, till vad 
som händer om en sjöman blir 
sjuk ombord, när en sjöman får gå 
i land, hur kvarglömd egendom ska 
hanteras och mycket mer. 

Förtroendemannalagen
Denna lag dig som arbetar fackligt rätt att 
vara ledig för att utföra uppdraget. En person 
som har ett fackligt förtroendeuppdrag får 
inte missgynnas, varken under tiden uppdra-
get pågår eller när det upphört. Lagen reglerar 
också tider och ersättningar för förtroende-
valda. Antogs 1974.

Medbestämmandelagen (MBL)
Syftet med denna lag är att ge anställda, via fackliga 
företrädare, insyn i förändringar på arbetsplatsen 
och möjlighet att påverka. Arbetsgivaren är enligt lag 
skyldig att förhandla med facket innan viktiga beslut 
fattas. Antogs 1976.

Studieledighetslagen
Ger den som varit anställd sex måna-
der i sträck eller tolv månader under en 
tvåårsperiod rätt att ta ledigt för studier. 
För fackliga studier får du ta ledigt även 
som nyanställd. Vid längre utbildningar 
bör ansökan om studieledighet lämnas in 
minst ett halvår i förväg. Antogs 1974.

Fartygssäkerhetslagen
Gäller för svenska fartyg samt alla fartyg på svenskt 
vatten. Här står bland annat att fartyg ska vara be-
mannade på ett betryggande sätt och ha de certifikat 
som krävs, och att rederiets verksamhet ska bedrivas 
så att sjösäkerheten upprätthålls och att människor, 
miljö och egendom skyddas. Lagen reglerar också 
vem som får utse skyddsombud till sjöss; här står att 
skyddsombud ska utses av de ombordanställda.  
(I land gäller arbetsmiljölagen som säger att skydds-
ombud ska utses av en lokal arbetstagarorganisation).

Många lagar inom 
arbetsrätt är så kallat  
semidispositiva. Det 

innebär att de kan 
förhandlas bort och  

ersättas av andra regler  
i kollektivavtalet. 

SAMMANSTÄLLNING  Klara Johansson



Svensk flagg 
efter Brexit



Numera vajar en svensk flagga i farvattnen mellan Holland och 
England. Roro-fartyget Jutlandia Sea, chartrat av Stena Line 
och bemannat av AdMare, går i linjetrafik mellan Rotterdam 
och Immingham. Vi hängde med under ett dygn och pratade 
arbetsvillkor, wifi, karaoke och filippinsk mat.

TEXT OCH FOTO  Hanna Welin »
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Höstsolen tränger igenom Nordsjödiset över Imming-
ham. Hamnen är strategiskt belägen i Humber kanalen, 
23 mil norr om London. I en docka som skiljs från 
havet av en 120 år gammal kanalsluss ligger fartyget 
Jutlandia Sea. 

Det är förmiddag och ett tillfälligt lugn råder vid 
kajen. Innanför gaten står matrosen Kevin Bagat och 
håller koll.

– Vi lossade trailerlasten direkt när vi kom i morse. 
Nu är det lite paus, sedan får vi fullt upp igen, säger 
han på engelska.

Bakom honom står fyra cyklar. Men att ta en sväng 
in till Immingham är en krånglig procedur. Eftersom 
det här är en containerhamn får besättningen inte gå 
de 50 metrarna bort till grindarna till fots. För att 
komma runt problemet planeras nu en ny, mindre 
gate. Den ska leda direkt över till skroten intill, som i 
sin tur gränsar till vägen utanför området. 

Jutlandia Sea går i trafik sex dagar i veckan, eller 
snarare nätter, från niotiden på kvällen till niotiden på 
morgonen. Lördagsnätterna ligger hon i hamn, alltid i 
Rotterdam.

– Det är bra för där kan vi gå i land om vi vill, säger 
Kevin Bagat.

Han mönstrade på för tre månader sedan och är en 
av tjugo personer ombord, alla män. Tre befäl kommer 
från Sverige, kocken från Åland. Resten av manskapet 
är från Filippinerna och jobbar på TAP-avtal. 

– Jag arbetade på ett grekiskt fartyg innan. Där 
var det mycket mer hierarkier. Här är det inte så, 
 stämningen är bra och jag har stöd av mina kolleger. 
Du kan prata med cheferna också, inga problem, 
säger han.

Kevin Bagat, liksom resten av besättningen, är anställd 
av bemanningsföretaget AdMare, som ägs av Leomar 
Shipping – som i sin tur också äger Jutlandia Sea. 
Men sedan januari i år går Jutlandia Sea och hennes 
systerfartyg i charter för Stena Line. Innan dess gjorde 
hon detsamma för Wallenius SOL. Först under brittisk 
flagg, men i slutet av 2020 – ställda inför Brexit – fick 
hon istället svensk flagg. 

– Det är ett bevis på att svensk tonnage fungerar, 
även för linjefartyg som går mellan utländska hamnar. 
Nu väntar vi bara på att systerfartygen ska följa efter, 
säger Mikael Lindmark, kassör och ombudsman på 
Seko sjöfolk. 

Han har gått ombord i Immingham tillsammans 
med Seko-trainee Camilla Widman för att göra en 
 inflaggningsinspektion. Kontrollera säkerhet och 
 rutiner och se till att svensk lag följs. 

– Inspektionen har blivit försenad på grund av 
 corona. Men eftersom jag tidigare inspekterat två far-
tyg av samma typ, och studerat ritningarna noggrant, 
har vi inte varit så oroliga, säger Mikael Lindmark. 

Marcus Törnqvist, andre styrman på väg att bli förste, 
visar runt. Han berättar att de lagt en hel del pengar 
och arbetstimmar på att rusta upp fartyget. På sista 
tiden har de målat däck ljusare och installerat led-
lampor. Mikael Lindmark är nöjd med det mesta han 
ser. Det finns ett par mindre saker att justera, som att 
det trånga omklädningsrummet vid maskin saknar 
ögonskölj. 

Men han upptäcker också en brist som han tycker 
är allvarlig. Förtöjningsstationerna på både backen 
och poopen saknar snap back-zoner, löstrossar går 
kors och tvärs. De som kör spelen står därför helt 
oskyddade. 

– Om trossen släpper och kommer farande är du 
körd. Här behövs någon form av märkning på däcket 
eller en hindrande stålbalk, säger han och Marcus 
Törnqvist lyssnar uppmärksamt.

På kontoret en våning ner sitter överstyrman 
 Fernando Apat framför fyra datorskärmar och 
 planerar placeringen av kommande last, ett pussel  
för att få vikten så jämnt fördelad som möjligt över 
de fyra däcken. Förr var det än känsligare, när de  
tog mycket containers. Idag är det trailers som  
gäller till minst 95 procent. 

» Vi lossade trailerlasten 
direkt när vi kom i morse

KEVIN BAGAT, MATROS
I december ska 
Jayvee Lantion 
resa hem, efter 
nio månader på 
Jutlandia Sea. Efter 
ledigheten hoppas 
han få komma 
tillbaka hit igen. 

Marcus Törnqvist, andre styrman,  
visar ombudsman Mikael Lindmark  

runt under inflaggningsinspektionen.

»



Bildtext

»
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Ute på däck är ljudet nu öronbedövande. Stuvarna kör 
tuggmasters kors och tvärs i ilfart tills däcken _tjuter. 
Men mer än så gör de inte här i Immingham. Till skill-
nad från i Rotterdam och så många andra hamnar, är 
det Jutlandia Seas folk som både surrar  
och säkrar lasten. Det är tungt, stressigt och trångt. 
Kenneth Vallejo och tre av hans kolleger kryssar 
 mellan trailers och tuggmasters på övre däck, 
springer med bockar och langar över kättingar. Med 
van hand fäster  Kenneth lastkedjorna i durkens con-
tainerfötter. Svetten rinner under hjälmen.

– Vad gör man inte för sin familj, säger han och 
blåser i visselpipan.

Stefan Albertsson är befälhavare ombord. Han säger 
att traden är intensiv på den här rutten. För att klara 
av arbetet i Immingham har besättningen utökats med 
tre surrare.

– Som det är nu fungerar det, men jag bävar inför 
vintern då det krävs mer lashing.

Han har just fyllt sin tallrik med ugnsbakad lax 
och potatis och satt sig på sin vanliga plats i mässen. 
De andra svensktalande slår sig ner vid samma bord, 
 filippinierna sätter sig runt de två andra. 

Även surrarna har kravlat sig ur overallerna för en 
snabb middagspaus innan de ska slutföra lastningen. 
En av dem är 40-årige Jayvee Lantion som har varit 
sjöman sedan han var 23. 

– Jag trivs här, det enda som inte är bra är lashing-
ersättningen. På fartyget jag jobbade på tidigare fick 
vi sex dollar extra i timmen, här får vi bara fyra, säger 
han.

Han har varit på Jutlandia Sea i sex månader och 
har precis fått förlängt tre månader till. Därefter vän-
tar en välbehövlig tid på land tillsammans med frun 
och de två döttrarna. 

– Efter det hoppas jag komma tillbaka hit. Här kän-
ner jag ju alla och är det något problem kan du säga 
till om det. Vi har ju dessutom en filippinsk chef. Snart 
kommer vi även ha Marcus som chef, men han är bra, 
det är inga problem att prata med honom. 

 Jayvee Lantion tar en rejäl sked av soppan, filip-
pinsk sinigang med räkor. 

– Du vet, vi filippinier är bra på att anpassa oss. 
Är svenskarna också det, bra på att anpassa sig?
Jayvee Lantion skrattar till, förvånad över frågan.
– Det vet jag inte. 

I byssan tar mässman Lauro Pampiona emot allas  
smutsiga glas och tallrikar, medan kocken Peter 

 Kyllönen förbereder middagen för de fyra chaufförer 
som förväntas komma ombord under kvällen. Max-
taket är nio chaufförer, som får egna hytter och egen 
mäss. Peter Kyllönens mat är uppskattad, inte minst av 
manskapet ombord.

– Jag lagar alltid både svenska och filippinska rätter. 
Det får filippinierna att känna sig lite mer som hemma, 
säger han.

Själv är han ålänning och gift med en filippinska. De 
träffades för 30 år sedan när de båda jobbade på en 
restaurang i Hongkong. Det filippinska köket är en del 
av det asiatiska, berättar han, men även influerat av 
det spanska. 

– Men imorgon blir det ärtsoppa till lunch, det är en 
rätt som funkar för alla. Filippinier vill ju gärna ha en 
soppa till varje måltid. 

Ärtsoppan blir Peter Kyllönens sista rätt innan han 
mönstrar av. Han har själv valt att bara ta tillfälliga 
jobb och nu är han på väg hem igen. Istället kommer 
en filippinsk kock att ta över.

– Han har jobbat på svenska båtar, så han kan laga 
den maten också. Det blir säkert jättebra.

Lauro Pampiona plockar undan en kvarglömd 
kaffe kopp i dagrummet intill. Det är ett avlångt rum 
med bruna lädersoffor längs ena väggen. Tanken är att 
det snart ska göras om, bli mysigare och mer hemtrev-
ligt. Under tv:n i hörnet ligger en mick undanstoppad 
bakom en stor förstärkare. 

– Till karaoken, förklarar Lauro Pampiona.
På lördagskvällarna fylls det lilla rummet av smäk-

tande powerballader av skönsjungande sjömän.
– Här är man inte blyg inte, oavsett sångröst. Och 

filippinierna behöver inte dricka för det inte. Det är 

» Det är ett bevis på att 
svenskt tonnage fungerar, 
även för linjefartyg som går 
mellan utländska hamnar

MIKAEL LINDMARK, SEKO SJÖFOLK

Övre: Kocken Peter Kyllönen lagar mer än gärna 
filippinska rätter. Kål och bönsoppan sinigang är lite 
syrlig och har den här dagen toppats med räkor. 

Nedre: "Vi är ett bra gäng i maskin", säger Venancio 
Cayacap. Här med kollegerna Cedie Mancilla, Benecio 
Villaganas och Kenneth Vallejo.

»
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» Parallellt med floden in finns en kanal för alla pråmar. De har 
ett eget system, en egen motorväg där de kör godset. Ibland 
kopplar de ihop uppåt åtta stycken STEFAN ALBERTSSON, BEFÄLHAVARE

» Jag saknar min familj 
jättemycket JAYVEE LANTION, SURRARE

skoj. Hemma i Filippinerna har ju alla en mikrofon, 
säger Peter Kyllönen. 

Det har börjat skymma. Snart är det dags att lämna 
hamn. På bryggan inväntar Stefan Albertsson de 
 brittiska båtsmännen.

– Det går sällan fort när det kommer till dem. Det är 
lite som att se målarfärg torka.

Han ler: 
– Men snart blir det lite dans här i dockan.
Jutlandia Sea ska backa runt för att komma rätt in 

i kanalen där hon ska slussas ut i Nordsjön. Stefan 
Albertsson har lotsdispens för båda hamnarna. Här 
i Immingham gäller det att kunna sina grejer. Max-
bredden för att få gå genom kanalen är 27,2 meter. 
Jutlandia Sea mäter 26,8 – vilket innebär att hon bara 
har två decimeter på varje sida att spela med. 

– För att det skulle gå har fendrarna fått slimmas, 
säger Stefan Albertsson.

Stena Line har beslutat sig för att bygga en ny kaj 
för att komma runt problemet, och samtidigt spara in 
tid och visst bränsle. Charteravtalet med Jutlandia Sea 
löper över tre år, med möjlighet till ett års förlängning. 

– Med henne kan de slussmaximera här, fram 
till dess att den nya kajen är på plats, säger Stefan 
Albertsson, samtidigt som han med lätt hand håller 
Jutlandia och hennes 20 000 ton exakt mitt i kanalen. 

Väl till sjöss – eller ”på spårvägen” som andrestyrman 
Marcus Törnqvist säger, för här går fartygen på rad 
– lägger sig lugnet i takt med fartygets lätta gung och 
dova, vibrerande muller. De flesta kan ta ledigt och 
krypa till sängs. Tills väckarklockan ringer. 

Jayvee Lantions klocka ringde 03:30, en halvtimme 
innan hans pass började. I fyra timmar har han hållit 
utkik. Nu har han en frukostpaus innan det är dags att 

städa gymmet och chaufförernas mäss. Därefter väntar 
dygnets höjdpunkt: samtalet med familjen. 

– Jag saknar dem mycket, jättemycket.
Wifi-möjligheterna är ovanligt bra på Jutlandia 

Sea, en medveten satsning från befälens sida. Och det 
spelar stor roll, särskilt för filippinierna som är borta 
hemifrån så långa perioder. Elektrikern Cedie Man-
cilla säger att det, vid sidan av lönen och stämningen i 
gruppen, kanske är det viktigaste av allt.

– Här har vi 200 Mbit, jag har jobbat på båtar där 
vi bara har haft 1. Det är stor skillnad att jobba på 
fartyg med svensk flagg, särskilt när det kommer till 
budgeten för manskapet. Maten är mycket, mycket 
bättre. Vi har ett gym och vi har underhållning, säger 
han och får medhåll av flera kolleger i maskin.

Uppe på bryggan har Stefan Albertsson fått i sig 
morgonens banan och kaffekopp. Tillsammans med 
styrmännen kör han fartyget med rutinerad hand och 
blick mot Europoort, en av de yttre delarna av denna 
enorma hamnvärld. Rotterdams hamn är störst i 
 Europa och en av de mest trafikerade i världen, med 
en godsgenomströmning på 469 miljoner ton 2021. 

– Skulle du köra hela vägen in till Rotterdam är det 
ungefär nio sjömil, säger Stefan Albertsson.

– Och där borta, parallellt med floden in, finns en 
kanal för alla dessa pråmar. De har ett eget system, en 
egen motorväg där de kör godset. Ibland kopplar de 
ihop uppåt åtta stycken.

Jutlandia Sea styr mot kaj, förbi myllret av fartyg 
och kranar, vindkraftverk, containrar, trailrar och 
pråmar – som om att det var hur lätt som helst.

 – Så där ja, nu ska vi bara tajta upp linorna, säger 
Stefan Albertsson.

I byssan kokar ärtsoppan för fullt. Om två timmar 
vankas lunch och till dess ska ärtorna vara perfekta, 
hoppas Peter Kyllönen. Nu ska han lämna över ansva-
ret för grytorna en stund för att packa ihop sina grejer. 
Vikariatet är slut, det är dags att mönstra av och bege 
sig mot flygplatsen i Amsterdam.

– Jag har trivts, det är bra stämning här. Men nu ska 
jag hem till Åland och fiska. l

Övre: Befälhavare Stefan Albertsson styr med van  
hand utifrån sina upparbetade siktmärken. 

Nedre vänster: Lauro Pampiona är mässman ombord.   

Nedre höger: Med bara två decimeters marginal på var 
sida styrs Jutlandia Sea genom kanalen innan hon kan 

slussas ut i Nordsjön.
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OMBORD

Det är fortfarande ljust ute när matrosen Björn 
och jungman Kawa ali vid sjutiden på kvällen drar 
in landgången och lyfter av förtöjningstrossarna. 
 Katamaranen M/S Vindhem lämnar sin kajplats 
 nedanför Stockholms slott och påbörjar kvällens 
kryssning ut mot Skurusundet. 

Inne i salongen är stämningen redan uppsluppen 
bland de runt 240 gästerna. Det skålas och skrattas 
runt borden medan serveringspersonalen skyndar ut 
med skålar dignande av räkor och brickor med tacos, 
vin och öl. I den hästskoformade baren står hov mästare 
Chantana Thun-Uthai och ser till att allt går enligt sche-
mat samtidigt som hon tar emot beställningar. 

En vanlig veckodag som denna avgår fartyget klockan 
sju på kvällen för att sedan vara tillbaka igen 22.30. 
Däremellan ska maten serveras, drinkar blandas, gäs-
ter underhållas och disk omhändertas. 

– Det är mycket som ska hinnas med på fyra och 
en halv timme och vi försöker följa schemat till punkt 
och pricka för att inte missa något, säger Chantana 
medan hon fyller en kanna med öl från tappkranen 
samtidigt som en ung kvinna väntar vid bardisken för 
att få sin mobiltelefon laddad. 

– Här är det fullt ös hela tiden och tycker man inte 
om stress ska man inte söka sig hit. Men jag gillar att 
hålla ett högt tempo när jag jobbar, så det här passar 
mig, fortsätter hon.  

Chantana vänder sig om och tar emot en ny beställ-
ning som printats ut från en dosa på skottet. Snabbt 
ögnar hon igenom de korta raderna och plockar sedan 
fram tre flaskor vitt vin ur dryckeskylen. Snart hämtas 
de upp av en av fartygets fyra servitörer och ställs ut 
på borden. 

Beställningarna sköts mestadels på elektronisk 
väg där servitörerna lägger in bordsbeställningarna i 
paddor som är sammankopplade med dosan i baren. 

Systemet infördes för några år sedan och har lett till 
ett smidigare beställningsflöde. 

– Det går mycket fortare nu än innan vi fick pad-
dorna, säger servitören Sussi Ekholm när hon tar 
en kort paus innanför baren. Nu kan man ta två tre 
bord efter varandra och sedan gå direkt till baren och 
plocka upp den första beställningen man lade in. 

Oftast fungerar systemet bra, men det händer att det 
fallerar. 

– Ibland hamnar vi i radioskugga och då går det inte 
att skicka några beställningar. Eller om två servitörer 
lägger in beställningar samtidigt. Då går bara den ena 
beställningen in fast det i paddan ser ut som att båda 
har gått igenom. Sedan står man där i baren och und-
rar vart det man beställde tog vägen, säger Sussi.  

Sussi är timanställd och får inte riktigt ihop till en 
 heltidstjänst på Vindhem. Därför jobbar hon ibland 
också på Scania-rinken i Södertälje med servering 
under hockeymatcher. Hon hoppas att hon snart ska 
få en fast säsongsanställning på Vindhem. En tills-
vidareanställning som servitör skulle innebära att hon 
arbetar från slutet av mars när vårsäsongen inleds och 
fram till dess att julborden är avklarade i mitten av 
december.

– Egentligen skulle jag ha haft en fast anställning 
redan, men rederiet vågar inte anställa mig eftersom vi 
inte vet om det blir något nytt bakslag med pandemin. 
Nu fortsätter jag på timmar i höst, men till nästa år 
får jag nog en fast anställning. Jag har gillat att jobba 
som jag gör, både här och med hockeyn, men det 
känns att man börjar bli äldre och då vill man ha det 
mer stabilt, säger hon.  

Pandemin slog hårt mot M/S Vindhem och ägaren 
 Polena Rederi. Antalet gäster krympte från cirka 300 
per avgång till ett 40-tal och med minimal besättning. 

Alla hjälps åt  
på M/S Vindhem
Fartygets matros tar hand om disken. Kocken är också jungman och 
hovmästaren är matros med behörighet att kontrollera motorerna. 
På skärgårdskryssaren Vindhem har flera i besättningen dubbla 
roller och att hjälpas åt är lika självklart som nödvändigt. 

TEXT OCH FOTO  Linda Sundgren

»
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»
Hovmästare Chantana Thun-Uthai 

är spindeln i nätet under kryssningen 
och är den som håller ihop  
verksamheten i salongen.
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OMBORD

Nu håller verksamheten så sakteliga på att återhämta 
sig, men oron för en ny coronavåg håller dem tillbaka. 

– Passagerarna är på väg tillbaka men vi är inte 
uppe på samma nivåer som före pandemin och vi kör 
inte lika många dagar i veckan som vi gjorde innan, 
säger befälhavare Stefan Jonsson som sitter i förarsto-
len på bryggan. Det finns ett före pandemin och ett 
efter pandemin, ungefär som man pratar om före och 
efter Kristus. 

Själv började han som matros i Polena 1990.  
Under åren har han vidareutbildat sig till skärgårds-
skeppare och är sedan 2015 anställd vd i rederiet. 

– Jag har egentligen slutat köra båt, men med 
 coronan har jag hamnat här igen. Vi vågar inte 
 anställa någon mer befälhavare ännu, men nästa år 
hoppas vi kunna göra det, säger han. 

För kvällens musikunderhållning står Janne Y, som 
spelat här i decennier. Knappt hinner han upp på 
scenen förrän dansgolvet fylls med folk. Medan 
passagerarna sjunger med till låtar av ZZ Top, Bob 
Marley och andra klassiker tar sig servitörerna fram 
mellan borden och plockar disk och torkar av. Men i 

byssan på övre däck hörs ingenting av festen som på-
går i salongen. Här förbereder fartygets kock, Kawa 
ali, kvällens dessert tallrikar med kex, vindruvor och 
ostar. Matlagning är hans huvudsakliga syssla, men 
han jobbar också i driften och tar hand om annat 
praktiskt ombord. 

– När jag kommer på morgonen börjar jag med att 
städa, kolla vatten och diesel och maskin, säger han. Jag 
är kock från början, men nu är jag också jungman och 
kommer snart att vara färdig matros. 

Att kombinera flera befattningar och uppgifter är 
mer regel än undantag på Vindhem. Det gäller även 
för Björn som är kvällens matros. Tillsammans med 
Kawa sköter han avgång och ankomst.  Däremellan 
är han i disken och tar hand om smutsiga glas och 
tallrikar. 

» Jag är kock från början, 
men nu är jag också jungman

KAWA ALI

Servitören Isabel Jonsson på väg upp till byssan för att hämta osttallrikar.  
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– Jag har stått i köket förr och kan disken så det är 
inga problem, säger han. Någon gång i timmen kollar 
jag maskin och behöver Stefan gå på toa så kör jag åt 
honom. Jag har styrmanspapper också, säger han. 

Det är varmt i diskrummet och Björn torkar svetten 
ur pannan med baksidan av handen. Men det här 
är ingenting mot hur det kan vara mitt i sommaren, 
försäkrar han. 

– Det kan bli 45 grader varmt i  byssan när alla 
 plattor på spisarna står på. Vi har a/c i salongen men 
inte här inne så det kan bli ordentligt varmt.

Flera av dem som jobbar på Vindhem har varit här 
länge, men det finns också några mer nytillkomna. 
Som Basel Pashar som började i april. 

Han berättar att han kom till Sverige för nio år 
sedan när han flydde med  familjen från krigets Syrien. 
Sedan dess har han utbildat sig till barnskötare och 
jobbar som resurspedagog i skolan. Men han har 
också ett förflutet i restaurangvärlden och när en 
kompis frågade om han ville pröva att jobba extra på 
Vindhem, tackade han ja. 

– De ringer och frågar om jag kan jobba, och kan 

jag det så säger jag ja. Det är 
roligt här, man träffar mycket 
människor och alla arbetar till-
sammans. I skolan är det annor-
lunda, det är olika verksamheter, 
men det finns likheter också. 
Man ska vara glad och trevlig 
och hälsa på folk. De flesta av 
våra gäster som  kommer tillbaka 
gör det för att servicen är så bra, 
säger Basel med ett brett leende.

Yngst i besättningen är Isabel 
Jonsson. Hon är 19 år och jobbar som servitör. 

– Jag började sommarjobba när jag var 14. Då stod 
jag på kajen och tog biljetter, men sedan förra somma-
ren jobbar jag inne i båten. Det är jätteroligt och man 
lär sig väldigt mycket hela tiden, säger hon. 

Den som håller ihop verksamheten under kryssningen 
är Chantana. Hon bockar av gästerna när de kommer 
och ser till att bordsplaceringen blir som planerat. Det 
är också hon som inventerar baren och ser till att alla 
betalningar kommer in. »

M/S Vindhem låg tidigare förtöjd vid Slussen i Stockholm, men flyttade till kajen 
nedanför slottet när ombygg  naden av Slussen  området började.

Kocken Kawa ali rör om i köttfärsen som ska serveras 
till kvällens tacos. 

Sussi Ekholm är servitör ombord. Hon hoppas få fast anställ ning nästa år. 

Basel Pashar
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OMBORD

– Och så stöttar jag personalen när det behövs, så man 
kan säga att jag är lite personalchef också. Men det här 
är ett teamwork och att alla hjälps åt är superviktigt. Vi 
är som en familj. Vi kan diskutera och bråkar ibland, men 
sedan glömmer man det och går vidare, säger hon. 

Chantana tittar på klockan och ropar ”en timme och 
tio minuter kvar” till de andra som är sysselsatta i dis-
krummet. 

– Tiden går fort, men den sista timmen känns alltid lite 
extra, fortsätter hon. Jag är rätt trött när jag kommer hem 
på kvällarna. Inte för att jag springer så mycket, men man 
blir mentalt trött. Det tar på krafterna att hålla ordning 
på allt och tänka åt både sig själv och andra. 

För dem som sköter bordsserveringarna blir det mycket 
gående under en kryssning. Även om fartyget inte är mer 
än drygt 39 meter långt och knappt nio meter brett kan 
de tillryggalägga åtskilliga kilometer under ett arbetspass. 

Det blir många vändor fram och tillbaka med mat och 
dryck och eftersom byssan ligger på övre däck och det 
inte finns någon hiss, måste allting bäras upp- och nerför 
lejdaren. 

– Man är rätt mör efter en kväll, säger Sussi medan hon 
skrapar matrester från tallrikar i disken. Under Stock-
holms kulturvecka i somras var det någon som mätte 18 
000 steg under en dag, och det kan säkert stämma.

När fartyget återvänder till sin kajplats i centrala 
Stockholm har mörkret lagt sig. Med däckskranens hjälp 
lyfter Björn och Kawa landgången på plats. Klungor med 
passagerare blir stående på kajen medan besättningen tar 
hand om fartyget innan de kan låsa och åka hem. 

– Det tar en timme ungefär att springa med sopor och 
städa, säger Björn. Men det går rätt fort när alla hjälps 
åt. l

» Jag är rätt trött när jag 
kommer hem på kvällarna

CHANTANA THUNUTHAI

» Det finns så många sätt  
att förhandla på CAMILLA WIDMAN

Servitör Vijitar Sireus har under många år jobbat till och från 
på M/S Vindhem. 

Taggad trio är på plats
I september påbörjade Seko sjöfolks tre trainees 
sina anställningar. Sanna Kallenberg, Jeanette 
Ganesjö och Camilla Widman ska under 21 månader 
utbildas till ombudsmän. 

För sex veckor sedan var Sanna Kallenberg team-
leader i cafeterian och facklig sektionsordförande i 
färjerederiet Forsea, Jeanette Ganesjö var servitris 
och huvudskyddsombud i Tallink Silja och Camilla 
Widman var ordförande för Seko väst.

Nu är de kollegor och ser fram emot att få sätta 
sig in i rollen som ombudsman. Alla tre brinner för 
det fackliga arbetet och har som mål att anställas  
som ombudsmän i Seko sjöfolk när deras projekt-
anställningar som trainees är över. 

– Självklart! Det är ambitionen både från vår och 
organisationens sida, säger Sanna Kallenberg. 

Hittills har de tre hunnit gå ett par fackliga ut-
bildningar, satt sig in i nya LAS och fått en genom-
gång i de olika kollektivavtal som Seko sjöfolks 
medlemmar arbetar under.

– Det är mycket information att ta in, men nu 
börjar bitarna falla på plats. När jag satt som 
ordförande i Forsea skrapade jag på ytan och 
fokuserade på det som rörde mitt rederi. Nu har jag 
möjlighet att djupdyka i alla olika avtal och det är 
jätte roligt, säger Sanna Kallenberg.

För Camilla Widman är sjöfartsbranschen helt ny. 
Tredje veckan på jobbet fick hon följa med ombuds-
man Mikael Lindmark på en inflaggningsinspektion 
ombord på Jutlandia Sea (läs reportaget på sid 8).

– Det var fantastiskt roligt. Jag har inte varit 
ombord på ett sådant fartyg tidigare och visste inte 
vad jag skulle förvänta mig, säger hon.

Hon ser fram emot fler arbetsplats besök och har 
en plan för att lära känna branschen bättre.

– Jag hoppas få praktisera en vecka på något 
fartyg och göra precis samma saker som de som 
jobbar ombord. Det är viktigt för att vara tro-
värdig när jag kommer ut på fartygen att jag vet 
vad jag pratar om. Jag har 20 års erfarenhet som 
förtroende vald, och bra koll på Sekos övriga åtta 
branscher, men jag saknar erfarenhet från sjö sidan, 
säger hon. 

Jeanette Ganesjö ser också fram emot arbetsplats-
besök på olika fartyg. 

– Jag kommer från Silja Symphony och vet hur 
saker funkar där. Det ska bli väldigt intressant att se 
hur andra har det, att få en helhetsbild, säger hon. 

Att facket blir mer synligt ute på fartygen är 
viktigt, menar Jeanette Ganesjö. 



– Syns man inte så finns man inte. Vi 
vill prioritera att vara ute, det är viktigt 
både för våra medlemmar och för oss, 
säger hon. 

Alla tre ser fram emot att få vara med på 
fackliga förhandlingar.

– Det ska bli väldigt intressant att följa 
med olika ombudsmän och se hur de läg-
ger upp det, säger Jeanette Ganesjö och 
får medhåll av de andra.

– Det finns så många sätt att förhandla 
på. Det blir spännande att få se olika 
ombuds mäns teknik och strategi, och 
utifrån det hitta sin egen stil och känna 
sig trygg i den, säger Camilla Widman.

Sanna Kallenberg instämmer.
– Som sektionsordförande kände jag 

min motpart. Vi hade en arbetsrelation 
utanför förhandlingsbordet och jag visste 
ungefär vad jag kunde förvänta mig. Som 
ombudsman vet du inte det, eftersom du 
har olika motparter. Då är det viktigt att 
hitta din egen identitet och veta vad som 
funkar för dig i förhandlingar, säger hon. 

Både hon och Jeanette Ganesjö måste 
i sin nya roll tänka på att lyfta blicken 
mer än förr. Uppdraget är inte längre att 
jobba för det egna rederiets bästa – utan 
för alla medlemmar i Seko sjöfolk. 

– Jag får påminna mig själv om att 
”nej, nu gäller det inte bara Forsea”. Det 
handlar om att distansera sig på rätt sätt, 
ha ett objektivt perspektiv och titta på 
hur saker slår för alla. Det här får jag 
brottas lite med nu i början, säger Sanna 
Kallenberg. 

En annan utmaning är att ställa om till 
kontor stider. Jeanette Ganesjö är van att 
arbeta tio dagar i stöten ombord och att 
kunna ta en tupplur mitt på dagen.

– Förutom det så tycker jag inte att 
steget är så stort. Visst, jag har gått iland 
och ändrat livsstil, men jag jobbar fortfa-
rande för sjöfolket, säger hon. 

Camilla Widman är politiskt engagerad 
och sitter i kommunfullmäktige i Göte-
borg. Hon har också haft flera förtroen-
deuppdrag kopplade till Seko Väst. 

– En del uppdrag har jag fått släppa 

men några har jag kvar. Jag sitter i styrel-
sen för Folkets hus i Göteborg, och det 
behåller jag eftersom Seko sjöfolk har an-
delar där. Likaså mitt uppdrag inom LO. 
Politiken har jag också kvar, säger hon. 

Den nya trion påpekar att det är bra för 
organisationen att få in nytt folk som kan 
se på saker med andra ögon.

– Vi sitter inte fast i gamla vanor och 
”så har vi alltid gjort”. Vi börjar från 
scratch och kan föreslå förändringar. 
Det är väl en sak som våra medlemmar 
kan komma att märka framöver, säger 
Camilla Widman, som svar på frågan 
hur det kommer att märkas för medlem-
marna att hon och kollegorna börjat. 

Ett konkret exempel är samarbetet 
mellan fack och skyddsombud. Där ser 
Camilla Widman, som kommer från en 
annan del av Seko, att det kan finnas 
förbättringspotential. 

– Det verkar vara mer uppdelat inom 
sjöfarten än andra branscher. Skyddet  
och facket borde enligt mig ha mer sam-
verkan. För mig är det otroligt viktigt 
att koppla samman dessa två. Ett facklig 
fråga blir ofta en arbets miljöfråga till sist, 
och tvärtom, säger Camilla Widman. 

Text Klara Johansson
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» Vi vill prioritera att 
vara ute på arbets-
platserna JEANETTE GANESJÖ

Camilla Widman.

Taggad trio är på plats
REKRYTERING
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Sanna Kallenberg och Jeanette Ganesjö.
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Det är onsdag förmiddag och snart dags för fika i 
källar rummet som stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg 
hyr i byggnaden vid Stigbergstorget. Två frivilliga dyker 
upp för att fixa kaffe och mackor, torka av bord och 
ställa i ordning. Källarrummet är trångt, det syns att 
möbler som tidigare stod på större yta har klämts ihop. 
Ett enormt bord, en soffgrupp, ett piano, flera bokhyl-
lor, en klädställning och ett skrivbord 
med dator i ett hörn. Där har Cecilia 
Petersson sin arbetsplats sedan några 
veckor tillbaka. Hon är anställd som 
samordnare och fartygsbesökare i 
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg. 

– Jag blev jätteglad när de erbjöd 
mig jobbet. Jag var anställd här i början av 2000-talet 
och har hållit kontakten sedan dess. Jag var med på 
avskedslunchen som hölls när huset skulle säljas och 
verksamheten läggas ner. Det var sorgligt. Det känns 
fint att få möjlighet att starta upp igen, säger hon. 

Sjömanskyrkan i Göteborg byggdes på 1950-talet. 
Byggnaden har genom åren fungerat både som kyrka 
och som sjömansgård med olika aktiviteter. Fram till 
hösten 2020 ägdes huset av Stiftelsen Sjömanskyrkan 
i Göteborgs stift. Efter en längre tids ekonomiska 
problem (sedan stiftet slutat ge bidrag till till verk-
samheten) tvingades man sälja byggnaden. Nuvarande 
ägare är ett fastighetsbolag och lokalerna hyrs ut till 
flera olika hyresgäster. 

–  Att vi inte längre har hela huset ser jag inte som 
ett bekymmer, säger Cecilia Petersson. Den tiden har 
varit. Nu är frågan vilken verksamhet vi ska ha idag. 
Vad är Sjömanskyrkan 2.0? Jag har inte svaret än, 
men jag ska ta reda på det. Jag tar gärna emot idéer.

Cecilia hoppas vara ett stöd för sjömän som behö-
ver någon att prata med. Även om det numera finns 
internet ombord så är man ändå borta från hemmet 
och familjen, påpekar hon. Man måste hålla sams och 
man kanske knyter näven i fickan när något gnager. 
Det kan vara skönt att prata med någon utanför be-
sättningen – både om konkreta vardagsbekymmer och 
tankar om livet i stort. 

– Existentiella tankar finns ofta om man släpper in 
dem. Som sjöman tror jag att man ofta tänker mer på 
om Gud finns eller inte, eftersom man har ett utsatt 
och farligt jobb. Här kan jag vara ett stöd, säger hon.

Men samtalen måste inte handla om Gud. Förra 
gången Cecilia jobbade för sjömanskyrkan träffade 

hon en styrman som just hade fått veta att det varit 
översvämning i hans källare.

– Situationen skapade dubbel frustration för honom, 
både att han inte var hemma och kunde hjälpa till, 
och att hans fru klarade av situationen utan honom. 
Han kände sig otillräcklig och maktlös. En del vill 
prata av sig och andra har konkreta problem de vill ha 

rådgivning i. Jag är inte expert på allt 
de frågar om men jag är bra på att 
lyssna, säger hon.

Ibland vill sjömän ha hjälp med 
praktiska saker som att köpa tele-
fonkort eller få skjuts till banken. En 
del vill ha skjuts till Clas Ohlson eller 

Jula. Andra vill åka till Rosenhill. Tanken är att Cecilia 
ska samverka med personalen på Sjöfartsverkets 
sjömans center Rosenhill, som också besöker fartyg 
och har fritidsverksamhet för sjömän, genom att till 
exempel samordna fartygsbesöken.

Till sjömanskyrkan kommer regelbundet ett troget gäng 
pensionerade sjömän och andra för en stunds social 
samvaro. De har fortsatt komma även sedan huset 
bytt ägare. 

– Jag kallar dem för ”gubbarna i soffan”. Detta blir 
deras vardagsrum. Många är ensamma och håller lite 
koll på varandra, om någon inte dyker upp på ett par 
dagar undrar de andra var han är. Jag tycker att det är 
fint. Nästa veckas tänkte jag baka äppelpaj åt dem. 

En del i Cecilias arbetsuppgifter är att planera och 
genomföra resor för dessa pensionärer. 

– Vi har redan börjat planera utflyktsmål. Jag har 
sju platser i kyrkans buss och de är ungefär dubbelt så 
många, så vi får se hur vi lägger upp det.

En del orkar inte längre ta sig till sjömanskyrkan. Då 
kan Cecilia göra hembesök eller hålla kontakt med dem 
på telefon. Hon ser också som sin uppgift att hjälpa till 
med praktiska saker som myndighetskontakter.

Vid ett tillfälle hjälpte hon en man att få kontakt 
med sin vuxna son.

– En farbror nämnde att han hade en son som han 
aldrig träffat. ”Skulle du vilja träffa honom?” frågade 
jag. Vi hjälptes åt att leta rätt på sonen och skriva ett 
brev. De träffades och höll kontakten, säger hon.

I början av september hölls den årliga krigsseglar dagen 
för att hedra de sjömän som miste livet under andra 
världskriget. Runt 60 personer kom till högtidlig-
hållandet med minneskransar, musik och tårta. 

PORTRÄTT

Cecilia Petersson är ny samordnare och fartygsbesökare på Sjömans
kyrkan i Göteborg. Tjänsten ska utformas efter dagens behov. 

– Jag vill skapa Sjömanskyrkan 2.0, säger hon. 

Öppnar för samtal

TEXT OCH FOTO   Klara Johansson

» Det känns fint att 
få starta upp igen

»
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Öppnar för samtal

CECILIA PETERSSON
Aktuell: som nyanställd samordnare inom Sjömanskyrkan Göteborg
Bakgrund: Utbildad teolog. Har arbetat för Sjömanskyrkan i Gdynia, London och 
Göte borg. Har också jobbat inom socialtjänsten som stödsamordnare, med per
soner med långvarig psykisk ohälsa som personligt ombud och i boendegruppen 
där våldsutsatta personer, kvinnor utsatta för hedersvåld och individer med annan 
problematik stöttas i att bli skuldfria, självförsörjande och få eget hyreskontrakt.
Kuriosa: Bonddotter. Har bott utomlands i flera perioder. Var i 20årsåldern aupair 
hos en ultraortodox judisk familj och arbetade några år senare på  kibbutz i Israel. 
Har också varit volontär på ett kloster i Rom och barnflicka hos en italiensk familj. »
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– Jag är glad att så många kom. Många sjömän 
offrade livet under kriget och de som överlevde blev 
otroligt illa behandlade av staten när de kom tillbaka. 
Detta är en verklig skam för Sverige, säger Cecilia.

Tidigare fanns plaketter med namn på sjömän som 
omkom under andra världskriget uppsatta inne i 
Sjömanskyrkan. När byggnaden såldes fick de plockas 
ner. Enligt Peter Skoglund, styrelseledamot i Stiftelsen 
Sjömanskyrkan i Göteborgs stift, har Sjöfartsmuseet i 
Göteborg erbjudits att ta över plaketterna men tackat 
nej på grund av platsbrist. Nu ligger de i ett förråd i 
Sjömanskyrkans källare.

– Jag tycker att det är viktigt att plaketterna kom-
mer upp igen. Det mest naturliga tycker jag vore att 
Sjöfartsmuseet förvaltar dem, det borde ligga i linje 
med deras uppdrag. Alternativt kanske man kan höra 
med Maritiman. Huvudsaken är att de kommer upp. 
Vi har haft flera besökare som frågat efter plaket-
terna så det märks att folk saknar dem, säger Cecilia 
Petersson. l

SJÖMANSKYRKAN I GÖTEBORG
”Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift har till 
uppgift att driva sjömanskyrklig verksamhet i Göteborgs 
stift med särskilt sikte på sjöfarande ungdoms vård, 
fostran och utbildning samt behövande ålderstigna, 
sjuka eller handikappade sjömäns omvårdnad. Stiftelsen 
har därutöver till uppgift att vara sjöfolket till hjälp och 
stöd vid sjukdom och förmedla kontakt mellan sjömän
nen och deras anhöriga, och att utöva kristen och social 
verksamhet bland sjöfolk och deras familjer.” 

Källa: www.sjomanskyrkan.se

    

A-kassan

I mitten av oktober inför 
a-kassan ett nytt ärendehan-
teringssystem. Inför detta 
stängs e-tjänsten Mina sidor i 
några dagar.
Tanken med det nya systemet, som 

är utvecklat tillsammans med alla 
landets 24 a-kassor, är bland annat 
att medlemmarna ska få en bättre 
inblick i sitt eget ärende.
   - Vårt gamla system har nått sitt 
bäst-före-datum och det behövde 
därför bytas ut. Under hösten och 
vintern kommer systemet att succe-
sivt införas hos alla Sveriges a-kas-
sor, säger Affe Mellström som är 
kassaföreståndare på Sekos a-kassa.
   Inför införandet kommer Mina 

sidor att vara stängda i några dagar. 
Telefontiderna kommer också att 
vara begränsade under en period 
och a-kassan räknar dessutom med 
längre väntetider för att få ett beslut 
om ersättning under en övergångs-
period.
   - Den som har pågående ersätt-
ning kommer inte att påverkas av 
detta men för den som inte har fått 
ett beslut från oss kan det dröja 
längre än i normalfallet, säger han.

Nytt system hos 
a-kassan i höst

Annons

Gubbarna i soffan. 
Folke Häck, Thomas 

Stahl berg, Bengt 
Andersson, Uno 

Ekeroth och Bo 
Andersson. ”Det 
här är vårt andra 
hem, vi sitter här 

och tjötar och löser 
världsproblem varje 

vecka” förklarar en 
av dem. Flera av 
Sjömanskyrkans 

äldre besökare 
gick till sjöss som 
1516åringar och 

har kommit hit 
regelbundet i flera 

decennier.

PORTRÄTT

Fotnot 1: Namn på sjömän som omkom under första 
världskriget finns inuti Sjömanstornet vid Sjöfartsmuseet. 

Fotnot 2: Vill du nå Cecilia och Sjömanskyrkan, för att t ex 
boka ett fartygsbesök eller tipsa om idéer, går det bra på
sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se och 0725-73 19 02
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Till minne av krigsseglarna.  
Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen 
hedrade som vanligt de sjömän 
som omkom under världskrigen 
med en minneskrans på den årliga 
Krigsseglardagen i början av september. 
Kransen lades ner vid krigsseglar
monumentet på Mariebergs kyrko gård 
i Göteborg av Seko sjöfolks ordförande 
Kenny Reinhold och vice ordförande 
Peter Skoglund.

En som engagerat sig i såväl Sjömans-
kyrkans fortsatta existens som i 
plaketterna med namn på omkomna 
krigsseglare är Lars Zimmerman.

Lars Zimmerman är före detta motor-
man, maskinist och chief. Han är flitig 
besökare i Sjömanskyrkan i Göteborg 
sedan 1957 och starkt engagerad i 
frågan om de nedplockade namnpla-
ketterna från andra världskriget (se 
reportage här intill). Han tycker att 
det är viktigt att de får en ny plats. 

– Istället för att stå och damma i en 
garderob så behöver de tas till vara på 
ett vettigt sätt. Mitt förslag är att de 
antingen sätts upp vid 
ingången till Sjö-
fartsmuseet eller att 
Maritiman tar hand 
om dem, säger han.

Ett annat alter-
nativ vore att 
sätta upp plaketterna 
intill krigsseglar-
monumentet vid Barken Viking.

– Men det är ingen vidare bra plats 
med tanke på ombyggnader och an-
nat. De behöver ett permanent ställe.

Lars Zimmermans farfar och morfar 
seglade under två världskrig och 
överlevde. Hans far var ombord på 
S/S Adolf Bratt när fartyget gick på en 
mina i början av andra världskriget. 

– Farsan hade fått ryggskott så 
 befälhavaren sa till honom "gå ner 
och lägg dig så tar jag din vakt". 
Ryggen rätade ut sig av smällen när 
de gick på minan, men befälhava-
ren och flera andra besättningsmän 
försvann ner i djupet. Farsan berät-
tade att de rodde i dåligt väder och 

försökte få upp 
sina kompisar. 
En av dem dog 
i farsans armar, 
säger Lars 
Zimmerman.

Den svenska 
handelsflottan  
spelade en 
avgörande roll 
för Sveriges 
försörjning 
under världs-
krigen. Där ingick malmtrafiken till 
Tyskland och den kol som Sverige 
behövde importera. Lars Zimmerman 

berättar om en hän-
delse ombord på ett 
fartyg som gick med 
kol från Tyskland till 
Sverige. 

– De hade ankrat 
på natten när de fick 
påhälsning av engel-
ska flygvapnet. Tre 

man i styrhytten dog och tre skadade 
sig. En av de som klarade sig har be-
rättat att de fick sopa upp andrestyr-
man i en säck. Undra på att jag har 
engagerat mig i krigsseglarna! De här 
sjömännen var med om fruktansvärda 
saker och de förtjänar att hedras.

I sitt tal på årets krigsseglardag i 
Sjömanskyrkan sa Lars  Zimmerman 
att vi kan stå inför en ny världsbrand, 
som han kallar det. 

– Hur det blir framöver vet vi inget 
om. Kanske är vi där nu med kriget i 
Ukraina. Och sjöfolket är de som får 
ta den stora smällen om det händer 
något. Så har det alltid varit.

Text Klara Johansson

"Krigsseglarna 
förtjänar att hedras"

Lars Zimmerman.

» De rodde i dåligt 
väder och försökte 

få upp sina 
kompisar

FACKLIG INFO

Blidösundsbolaget

När: 18 november kl 12:30
Var: Ombord på något av bolagets 
fartyg förtöjt i centrala Stockholm

Destination Gotland

När: 22 november kl 10:00
Var: På Arbetarrörelsens hus

Eckerö

När: 23 november kl 20:00
Var: Ombord på M/S Eckerö  
i Grisslehamn

Forsea

När: 12 december kl 10:00
Var: Forseas kontorslokaler Ursula 1 
och 2, Bredgatan i Helsingborg

Silja Line

När: 14 december kl 11:00
Var: Silja Symphony, konferensen

Stena Line

När: 13 december (se webben för tid)
Var: Rosenhills sjömanscenter,  
Göteborg

TT-Line

När: 11 november kl 12:30
Var: Ombord på Huckleberry Finn

Viking Icebreaker

När: 25 november kl 13:00
Var: I salongen ombord på Atle

Viking Line

När: 22 november kl 15:30
Var: I konferensen ombord på  
Cinderella

Wallenius

När: 28 november kl 13:00
Var: Seko sjöfolks kontor, Stockholm

Årsmöten  
i Seko sjöfolks 
lokala sektioner

Under hösten och vintern håller Seko 
 sjöfolks tio sektioner sina årsmöten,  
dit alla medlemmar är välkomna.  
I listan här nedanför ser du vad som 
gäller för just din sektion.

Se www.sjofolk.se för eventuella 
sena ändringar och tillägg.Fo
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KULTUR

För sin senaste roman Den fredlösa 
(Ordfront förlag) har David Ericsson fått 
lysande recensioner i rikstidningar som 
DN och Expressen.

– Det är nog inte så vanligt idag att en 
arbetarförfattare uppmärksammas av de 
stora tidningarna så det känns så klart 
som ett fint erkännande, tycker David. Se-
nast var det en positiv recension av  boken 
i finska tidningen Huvudstadsbladet.

David Ericsson var en av de två första 
författare som fick Sekos Ove Allansson-
pris och han var också först med att få 
Allanssonsällskapets stipendium 

Redan i åtta-, nio-årsåldern började 
 David skriva små berättelser. 

– Jag uppmuntrades av min pappa. Det 
var nästan det enda positiva han gjorde 
i livet för mig. Annars var min uppväxt 
jobbig med till stor del frånvarande för-
äldrar. De var upptagna av sig själva och 
sina bekymmer,  hade inte tid med oss 
barn, säger han.

Hemsituationen gjorde att David Erics-
son flyttade till en egen lägenhet redan 
som 15-åring. Han började jobba på en 
brädgård.

– Här kände jag mig hemma nästan 
direkt. Gubbarna som jobbade där blev 
nästan som extrafarsor för mig. Från 
första dagen trivdes jag med jobbet.

Trots det blev det bara något år på 
brädgården. David ville se mer av världen 
och började med att cykla i Finland. Här 
och var blev det ett stopp för diverse 
påhugg.

– Jag behövde fylla på min magra kassa 
ibland, förklarar David.

Efter flera månader på cykel i Finland 
och en tur i Norge ville han uppleva ännu 
mer av Europa. Via Köpenhamn ham-
nade David bland annat i Frankrike. 

Åren på luffen återkommer i hans två 
senaste kritikerhyllade 
romaner Döden är inte 
nog och Den fredlösa. 
Böckerna är ett slags 
roadmovies och bygger 
på David upplevelser. 
De känns som en upp-
friskande förnyelse av 
arbetarlitteraturen och 
innehåller rena thril-
lerinslag.

– Jag var bland annat gravgrävare på 
en kyrkogård utanför Köpenhamn en tid, 
och plockade senare frukt i Sydfrankrike, 
berättar David Ericsson. Det var år med 
både en del festande och möten med 
kvinnor längs vägen. Då hade jag ingen 
tanke på att skriva om mina upplevelser 
utan det föddes långt senare.

Den manlige huvudpersonen i de två 
böckerna har lånat mycket av den unga 
David medan den kvinnliga huvudper-
sonen Annie är en blandning av kvinnor 
han träffade under denna tid. Annie har 
i den senaste boken flytt ut i Europa 
efter att i självförsvar ha dödat en man i 
Sverige.

Åter i Sverige dröjde det inte länge innan 
David Ericsson träffade den kvinna som 
sedan dess har varit hans livskamrat. 
När paret efter kort tid fick barn var det 
försörjning av familjen som gällde.

– Jag ville inte att mina barn skulle ha 
samma dåliga barndom som jag hade 
haft med frånvarande föräldrar utan ville 
ta ett helt annat familjeansvar. Eftersom 
jag kört lite lastbil tidigare och hade 
trivts med jobbet hoppade jag på detta.

Efter ett tag köpte han en gammal 
lastbil av årsmodell 1963 och blev egen 
företagare.

– Det var slitsamma år. Jag fick ta alla 
jobb som fanns och lärde mig hitta till 
varenda gatstump i Stockholm. Ett tag 
levererade jag kaffe runt om i stan. Allra 
tuffast var det under den ekonomiska 
krisen på 1990-talet då räntan ett tag var 

på 500 procent. 
David tröttnade till 

slut på att vara sin egen. 
Han började jobba för 
större åkerier och har 
under åren bland annat 
kört, och kör fortfa-
rande, i utrikesfart.

– På många sätt kan 
man säga att chaufförs-
jobbet liknar sjöfolkets 

tillvaro, menar han. Du är som chaufför 
borta långa tider från familjen och för 
åtskilliga är det svårt att få ihop familje-
pusslet. Många av chaufförerna jag träf-
fat under åren har tidigare seglat.

Under de långa körningarna återupptog 
David Ericsson författandet. Han började 

Trots att David Ericsson aldrig har seglat trampar 
han ofta fartygsdäck.

– Det har blivit åtskilliga färjeresor under åren 
säger lastbilschauffören och författaren när vi träffas 
på ett av de få genuina fiken på Söder i Stockholm, 
en stadsdel som varit Davids hemmahamn hela livet.

"Chaufförsjobbet  
liknar sjöfolkets"

TEXT OCH FOTO  Lennart Johnsson

» Många av 
chaufförerna jag 

träffat under åren 
har tidigare seglat

DAVID ERICSSON

»
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»
Författaren och 

lastbilschauffören David 
Ericsson är aktuell med 
romanen Den fredlösa. 
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skriva både dikter och noveller under 
lediga stunder.

– Jag hade också blivit en riktig stor-
läsare. Ove Allansson var en författare 
jag tidigt uppskattade liksom Harry Mar-
tinson och Ivar Lo Johansson. Allanssons 
roman Containerbröderna är en verklig 
höjdare. Sjöfolkets yrkesstolthet som Ove 
ofta skildrar delas av många chaufförer.

Under sina turer ut i Europa märkte Da-
vid att chaufförer från bland annat Öst-
europa ofta utnyttjades svårt. Att större 
åkerier närmast använde maffia metoder 
och ägnade sig åt ekonomisk brottslighet. 
Exempelvis det stora tyska åkeriet Willi 
Britz med 6 000 lastbilar utnyttjade grovt 
östeuropeiska chaufförer och företaget 
samarbetade med ryska maffiagrupper. 
Åkeriet fungerade enligt David som ett 
slags maffia på hjul.

David Ericsson skrev om detta i repor-
tage i bland annat Transportarbetaren. 
Reportagen gjorde att han hotades och 
hoten riktades också mot hans familj. 
Han märkte också att han ibland skug-
gades under sina körningar.

– Hoten bidrog till att jag mådde dåligt 
och till slut gick in i väggen. Det tog lång 
tid innan jag kom tillbaka igen.

Den internationella åkerinäringens 
ibland kriminella metoder skildrar David 
i romanen Taxfree, en bok som närmast 
är en dokumentärro-
man. Senare slog den 
tyska polisen till mot 
Willi Britz.

Även om David Ericsson 
idag ägnar mycket tid 
åt författandet har han 
valt att fortsätta att jobba som chaufför.

– Mina bästa läsare och viktigaste kriti-
ker av böckerna är chaufförskompisar. 
De tvekar aldrig att säga vad de tycker. 

Tiden som egenföretagare fick mig att 
inse vilken viktig roll fackföreningsrörel-
sen har. Att regelbundet få skriva kröni-
kor i Transportarbetaren är en förmån, 

säger han.
Liksom Ove Allans-

son är han övertygad 
om läsandets kraft. Han 
har aktivt varit med och 
sett till att det idag finns 
14 vägbibliotek runt om 
i Sverige där chaufförer 

kan låna ljudböcker.

Att David Ericsson är stolt över sitt yrkes-
val är tydligt. Han berättar att han ibland 

kör det längsta lastbilsekipaget i Sverige 
på hela 32 meter.

– Bilen får köra på dispens. Utan att 
skryta vågar jag påstå att jag är en av 
de få i Sverige som klarar av att backa 
32-metaren. Ingen av de andra chauffö-
rerna på vår terminal klarar det.

Vad kommer du närmast att skriva 
om?

– Kanske blir bok nummer åtta en 
fortsättning på Den fredlösa. Jag känner 
att det fortfarande finns mer att berätta 
om de två huvudkaraktärerna i boken, 
och jag tror också läsarna är nyfikna på 
hur det kommer att gå för Annie, säger 
han. l

Telefon 08 640 94 96  |  E-post katarina.sjofartsklubb@telia.com  |  www.katarinasjofartsklubb.com  
Besöksadress Glasbruksgatan 2, porten ovanför Sjöfartshotellets entré  |  Hotellbokning 08-517 349 80

Erbjuder bra och billigt boende samt en mötesplats för sjöfolk.  Vill du veta mer, ring eller besök oss!

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb

Annons

Romanen Den fredlösa är ett 
slags roadmovie som bygger 
på David Ericssons upplevelser 
under åren på luffen i Europa.

» Hoten bidrog  
till att jag till slut 
gick in i väggen

KULTUR



NR 5 2022  SJÖMANNEN  SID 29

KORSORD



NR 5 2022  SJÖMANNEN  SID 30

Ill
us

tr
at

io
n 

La
rs

 R
 M

el
an

de
r

I 
V
Ä
N

ST
ER

K
A
N

T

IDA WALLIN

Varför surar SDarna?
Se där ja. En borgerlig regering. Och som om det 

inte vore illa nog så får de sin efterlängtade makt 
med hjälp av Sverigedemokraterna. Ja  jävlar. Nu 

ska de lite kvickt styra upp allt elände som är nu. 
Allt! 

För att förenkla deras politik, så är 
tanken att allt det där dåliga ska fixas 
med två åtgärder: sänkta  skatter och 
puts väck med invandring. 

Det kommer ju gå superbra! 

Skyddsombuden, hur ska det bli med 
dem? Är chockhöjning av fackavgiften att vänta (igen)? 
Det här är  sådant som är viktigt för mig och alla 
miljontals  arbetare där ute. Ska arbetsrättsliga lagar 

försämras? Våra anställningstryggheter 
kastat i sjön? 

Inget av allt detta pratades det 
om i valdebatterna. Och nu, nu  
ska vi få se vad de ska hitta på. 

 
Nej, jag är en gnutta uppgiven, för 

att uttrycka det milt. Men 
några som borde vara 

glada är ju SD-arna. Herregud vilket val de gjort, det 
får man ju ge dem. Populism fungerar. 

Allt detta är ju tyvärr ingen chock. Opinions-
mätningar har en längre tid förvarnat om vad som 

skulle komma. Det gick bra för dem och 
detta kommer i praktiken innebära att ett 
parti med 20 procent av rösterna har hela 
makten. Och dessutom med den fördelen 
att aldrig behöva ta ansvar för något. 

 
Något som förvånar mig är hur de reagerar 
på detta. Efter den första lyckan har det 

mest surats. Jag har ju ynnesten att vara omringad av 
många som röstar på detta skitparti, och får höra ett 
och annat. De gör ju inget annat än gnäller. 

Sällan har jag sett män i grupp så orimligt upp-
rörda. Det suras, suckas, jämras och grinas. 

”Jimmy måste bli statsminister.” Ehm, nope. Så 
fungerar än så länge inte demokratin. Kom ihåg det,  
80 procent av väljarna röstade INTE på dem.  

 
Jag är genuint orolig för de fyra kommande åren. 
Nu är jag ju en bitter förlorare, men min övertygelse  
är i alla fall: det här, det kommer bara bli skit.

» Det suckas, 
suras, jämras 

och grinas
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KONTAKT & INFO

Medlemsavgift
För aktiv medlem är avgiften till förbund 
och a-kassa 470 kr/mån. För pensionär är 
avgiften till förbundet 159 kr/mån.

Reducerad medlemsavgift
Reducerad avgift beviljas efter ansökan 
under följande förutsättningar: studier under 
terminstiden, föräldraledighet, arbetslös-
het, sjukdom (sänd in läkar intyg, glöm ej 
eventuell AFA-försäkring), om sjukskrivning 
övergår i sjukersättning (sänd in kopia på be-
slutet från Försäk ringskassan), avtalspension 
(sänd in beslut från pensionsutbetalaren).  

Ungdomsmedlemskap
Vi erbjuder ungdoms  medlem skap för dig 
under 25 år. Det innebär en medlemsavgift 
på 129 kr/månad i tre månader. Kontakta 
medlemsservice för att bli medlem.

Betalning av medlemsavgift
Genom avtal med Sjöfartens Arbets-
givareförbund dras din medlemsavgift 
till Seko sjöfolk från lönen varje månad. 
Om medlemsavgiften inte blivit dragen av 
arbetsgivaren (till exempel vid frånvaro 
på grund av föräldra ledighet eller studier) 
sänds inbetalningskort hem automatiskt.

Medlemsavgiften kan även betalas via 
autogiro eller e-faktura. För ansökan om 
autogiro, kontakta medlemsservice. För 
e-faktura, kontakta din bank. För dig som 
betalar med inbetalningskort sänds dessa ut 
i mitten av månaden.
Betalning från utlandet: 
IBAN/BIC-kod, Nordea: SE09 9500 0099 
6034 0000 0588/NDEASESS

Utlandsadress/tillfällig adressändring
Meddela medlemsservice om du flyttar ut-
anför Sverige eller om du vill ha din post till 
annan än din folkbokföringsadress. 

Tänk också på att meddela ny eller änd-
rad adress till Skatteverket. 

Arbetslös
Anmäl dig som arbetssökande hos Arbets-
förmedlingen den första arbetslösa dagen, 
även om du har utlagt vederlag, för att inte 
mista din sjukpenninggrundande inkomst 
hos Försäkringskassan. Följ instruk tio nerna 
på www.arbetsformedlingen.se 

Försäkringar
I ditt medlemskap ingår flera försäk ringar 
hos Folksam. På www.folksam.se/forbund/
seko-sjofolk/befintlig-medlem finns mer in-
formation. Du som jobbar på en arbetsplats 
med kollektivavtal har även kollektivavta-
lade försäkringar, se www.afaforsakring.se 
för mer information.

Bra att veta som medlem i Seko sjöfolk
LOKALA FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Rederi Ballerina

Vakant

Blidösundsbolaget

Sektionsordförande Daniel Estius,  
070 623 91 84,  
daniel.estius@gmail.com

Vice sektionsordförande Eric Ekblom,  
070 843 85 42, eric.ekblom@seko.se

Destination Gotland

Sektionsordförande Katrina Ansarfwe, 
070 564 06 04,  
katrina.ansarfwe@seko.se

Vice sektionsordförande Conny Engström

Rederi Eckerö

Sektionsordförande Fabian Westerlund, 
08 702 72 77, +358 403 54 58 68,  
sektionsordforande@rederiabeckero.ax

Vice sektionsordförande Andreas  
Westmark, andreas.westmark@seko.se

Finnlines Ship Management

Kontaktombud Martin Hulterström

blackwellpoint@hotmail.se

ForSea

Sektionsordförande Sebastian Rydell, 
+46705186214,  
sebastian.rydell@forseaferries.com

Vice sektionsordförande Jessica Dahl

Gävle Hamn

Kontaktombud Robin Uusirantanen,  
070 625 73 08,  
robin.uusirantanen@gavlehamn.se

Luleå Bogserbåt

Kontaktombud Tony Rönnbäck,  
070 528 00 52,  
tony.ronnback@portlulea.com

Ornö Sjötrafik

Kontaktombud Hannes Eghult,  
073 804 64 77,  
hanneseghult@gmail.com

Ressel Rederi

Kontaktombud Anton Lindqvist
076 162 98 48,  
skyddsombud.resselrederi@gmail.com

Silja Line

Sektionsordförande Folke Matrosow,  
08 666 34 11, 070 623 34 41,  
seko@tallinksilja.com

Vice sektionsordförande  
Jonas Källström

Stena Line

Sektionsordförande  
Daniel Holmgren, 031 85 87 57,  
daniel.holmgren@stenaline.com

Vice sektionsordförande  
Ulf Norström, 031 85 87 69,  
ulf.norstrom.go@stenaline.com

Styrsöbolaget

Kontaktombud Gustav Möller,  
gustav.moller.seko@gmail.com

Svitzer Faroe Islands

Vakant 

Terntank

Kontaktombud Sonny Ryberg,  
070 957 85 66, s.ryberg@telia.com

TT-Line

Sektionsordförande Ulf Nilsson,  
0410 562 46, 070 548 24 08,  
ulf.nilsson@seko.se

Vice sektionsordförande Håkan Ziethén

Viking Icebreaker

Sektionsordförande Jimmy Lundberg, 
070 236 85 41, skaunski@icloud.com

Vice sektionsordförande Jan Isaksson
070 326 31 92, sk99isja@hotmail.com

Viking Line

Sektionsordförande Bent Björn-Nielsen,  
+358 405 87 38 52, 073 873 71 89,  
bent.bjorn-nielsen@seko.se

Vice sektionsordförande Petra Sviberg

Wallenius Marine

Sektionsordförande Björn Jonasson,  
08 772 06 99, 070 772 06 99,  
bjorn.jonasson@walleniusmarine.com

Vice sektionsordförande Bo Enmark, 
bosse@myntet.ac
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Returadress: Sjömannen, Seko sjöfolk,  
Fjärde Långgatan 48, 413 27 Göteborg
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www.sjofolk.se

Kontakta Seko sjöfolk
MEDLEMSSERVICE

Telefontider:  
mån–tor 9–11 & 13–15  
fre 9–11 & 13–14 

E-post:   sjofolk@seko.se
Hemsida:   www.sjofolk.se

Postadress:   
Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48  
413 27 Göteborg

Sekos a-kassa 
Telefon:   020 678 000

0770 45 79 50

www.sjofolk.se

ÖVRIGA FACKLIGA ÄRENDEN 

Kontakta i första hand den  
lokala fackliga företrädaren  
i ditt rederi (kontaktuppgifter  
finns på föregående sida).

Ordförande Kenny Reinhold
kenny.reinhold@seko.se
Tel: 031 42 95 30

Vice ordförande Peter Skoglund
peter.skoglund@seko.se
Tel: 031 42 95 24

Kassör Mikael Lindmark
mikael.lindmark@seko.se
Tel: 031 42 95 44

Ombudsman Oskar Lindskog
oskar.lindskog@seko.se
Tel: 031 42 95 38 

Ombudsman Pelle Andersson
pelle.andersson@seko.se
Tel: 031 42 95 28

Du som är medlem i Seko sjöfolk och 
även vill bli medlem i Sekos akassa, 
måste aktivt ansöka om inträde. Det gör 
du enkelt på www.sekosakassa.se
Inträde i akassan sker den månad som 
ansökan görs, oavsett om du betalat in 
medlemsavgiften till akassan tidigare.

AKTIVT INTRÄDE I A-KASSAN


