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Läsvärt om sjömanslivet

Sjömanslivet har genomgått stora förändringar, både positiva och negativa.
Perspektiven, med naturlig tonvikt på
Svenska Sjöfolksförbundet och dess arvtagare SEKO sjöfolk, skildras i bokserien
Förbund på sju hav.
Del 1 utkom 1964 och nästa del 1982,
båda skrivna av Sjömannens legenda
riske redaktör Yngve ”Yge” Gyllin.
1998 var det dags för del 3, då med

tidskriftens ”nye” redaktör sedan tio år
som författare: Lennart Johnsson. Han
har nu kompletterat historiken med del
4, som just har utkommit på förlaget
Breakwater.
Förbund på sju hav del 4 har under
titeln ”Facklig vardag i med- och mot
vind 1990–2011”. Den inleds med en
angelägen, 24 sidor lång rekapitulation
över skeendet dessförinnan.
Bokens huvuddel präglas av just medoch motvind. 1963 då jag mönstrade ut
på mitt första fartyg hade Sjöfolksför
bundet omkring 20 000 medlemmar.
I början av 1990-talet hade medlems
kåren halverats till omkring 10 000.
Den fortsatte att minska, och insikten
om att något måste göras spred sig inom
förbundet.
Extrakongressen den 16 augusti 1995
var en vemodig tillställning. En och
annan tår kunde skönjas i funktionärer
nas och ombudens ögonvrår då beslutet
fattades att anrika Svenska Sjöfolksför
bundet skulle upphöra som självständig
organisation. Istället skulle man bli en
branschavdelning inom det nybildade
SEKO – facket för service och kommuni

kation (som har sina rötter i gamla Stats
anställdas Förbund). Författaren ger en
inträngande och högintressant skildring
av förspelet till förändringen.
Under den tid som boken omspänner
inträffade flera dramatiska händelser,
som får sitt självklara utrymme. Färje
sjöfarten påverkades av att Öresunds
bron invigdes och att beslutet om stopp
för taxfreeförsäljning mellan EU-länder
trädde i kraft. Isbrytarna och sjömät
ningsfartygen började bemannas av
civila yrkessjömän. Det så kallade TAPavtalet ledde till att filippinska – och till
en början även polska – sjömän började
bli vanliga i svenska lastfartyg. Krigssjö
männen hedrades efter förtjänst efter ett
halvt sekel.
Ett kapitel erinrar om att Sjömannen
och dess föregångare alltid har engagerat
sig i den maritima kulturen, med befarna
författare och konstnärer som Harry
Martinson, Torsten Billman och Ove
Allansson bland medarbetarna.
Det är mycket som passerar revy i
Förbund på sju hav del 4, somligt som är
helt nytt för en icke-insider och somligt
som är väl värt att friska upp minnet
med. Boken är ett värdefullt tillskott i
hyllan för nyare svensk sjöhistoria.
Torbjörn Dalnäs
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Forskningsfartyg
i krig vid
Svalbard

Havet
skiljer
fattig
från rik

Solidaritet
i franska
hamnkvarter

Forskare från olika länder skickas till
Svalbard för att hitta bevis på att världs
delarna en gång suttit samman. Ombord
är två tyskar, en svensk, två engelska
forskare, en norsk kapten och en rysk
besättning. En artig middagsinbjudan från
tyske Major Knecht besvaras med en syrlig
replik från sällskapets britt:
– Inkluderar det oss judar?
När kriget bryter ut blir det skarpt läge.
Ett bra manus med dubbelspel, kärlek,
mord och myteri samt en kurragömmajakt
i allt från telegrafisthytten till maskinrum
met gör filmen till ett måste. En bonus är
vackra M/S Stockholm, byggd 1953.

Titeln anspelar på fast mark under föt
terna. Det är en bitter ironi, för i den delvis
verklighetsbaserade filmen plockar orts
befolkningen på Sicilien upp drunknande
afrikanska flyktingar ur havet.
Ett fantastiskt foto trollbinder. Långt
ovanför vattenytan skymtar siluetten av en
båt och solens strålar. En skugga faller ner.
Ett fisknät!
Fiskaren och hans barnbarn följer havets
regler och räddar folk, men möts av krav
från myndigheter som avvisar människor
och en turistindustri som vill skylta med
vackert väder. En paradisisk plats har blivit
ett helvete. Regissören förtjänar en applåd.

Friställningar och fackligt arbete. Vad skulle
du själv göra om allt runtomkring krackel
erar? Den facklige företrädaren Michel ser till
att även han får sparken när flera kollegor får
det. Han offrar sig så att en kollega behåller
jobbet. Gör det honom till en bra människa?
Michel har en fin fru, vuxna barn, en
terrass med havsutsikt och ett helt yrkesliv
bakom sig. Är det därför han har råd att vara
solidarisk? Trots all hygglighet finns det folk
som tycker att Michel borde dela med sig
ännu mer.
Trovärdiga karaktärer och ett spännande
manus får detta socialrealistiska drama att
vibrera.
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En fiende att dö för

Terraferma

Snön på Kilimanjaro

Regissör: Peter Dalle
Genre: Thriller

Regissör: Emanuele Crialece
Genre: Drama

Regissör: Robert Guédiguian
Genre: Drama

The Swedish Mercantile Marine Foundation

Belöning 2013 – För insatser till nytta och gagn för sjöfolket i handelsflottan
Var med och skapa morgondagens säkra, miljövänliga och ergonomiskt riktiga arbetsplatser inom handelsflottan. Vi premierar
förslag på förbättringar inom däcks-, maskin- och intendenturavdelningarna, främst avseende:

Förslag skall avse helheten eller detaljer och vara utförligt tekniskt
och ergonomiskt motiverade och åtföljda av klargörande skisser,
fotografier eller ritningar. Vid bedömningen är det av betydelse om
förslaget kunnat prövas praktiskt.

• ökad sjösäkerhet
• minskade risker vid arbete och fritid ombord
• förbättrad drifts- och materialekonomi
• allmänt miljömässiga och/eller ekonomiska förbättringar
• ökad driftsäkerhet
• trivselfrämjande åtgärder

Förslagen skall vara hos Stiftelsen senast den 31 oktober 2012 och
kan vara skrivna på svenska eller engelska och insänds om möjligt
med e-post. Belöningar delas ut under våren 2013. Ytterligare
upplysningar lämnas av Christer Nordling på Stiftelsen.

REWARD 2013 – For contributions benefitting seafarers in the Swedish merchant fleet
Help us create tomorrow´s safe, environmentally friendly and ergonomic
work place in the Swedish merchant fleet. We award prizes for improvements on deck, engine rooms and catering departments, foremost
regarding:
• greater maritime safety
• reduced risks at work and off duty on board
• improved operating and material economy
• general environmental and/or economic improvements
• greater operating reliability
• measures promoting comfort and well-being

The Swedish Mercantile Marine Foundation awards prizes every year for
proposals in these areas.
Proposals should be for an overall technical or ergonomic solution or a detail and be accompanied by clarifying sketches, photos or drawings. When
proposals are assessed, it is important if they have been tested in practice.
The proposals could be written in English and must have arrived at
the Foundation not later than 31 October, 2012. The rewards will be
awarded during spring, 2013. Further information can be obtained from
Christer Nordling at the Foundation.
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