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 Mitt skip er lastet med 
elever

Med skipet som klasserom lærer unge gutter og jenter  
å bli sjømenn. De er Norges framtid på havet. 

TEKST: LINE SCHEISTRØEN
line.scheistroen@lomedia.no

FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN
sissel.rasmussen@lomedia.no
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– Velkommen om bord!
Tobias Bjørshol Roksvaag tar 

imot, registrerer og hjelper pas-
sasjerer og besøkende.  Han er på 
vakt. Da Roksvaag gikk i 7. klas-
se bestemte han seg for å bli sjø-
mann. En bekjent av familien had-
de vært på skoleskipet Gann. Så ble 
det også for Roksvaag. I snart to år 
har han vært elev på skoleskipet. 
Til våren er han ferdig og han har 
søkt lærlingplass. Drømmen er å 
jobbe offshore. Han er ikke skremt 
av nedturen i oljebransjen.

 – Jeg er ikke bekymret for fram-
tida. Vi får lærlingplasser og jobb, 
sier Roksvaag.

For et par år siden garantert sko-
lens ledelse nærmest at eleve-
ne fikk lærlingplass etter årene på 
Gann. I dag er situasjonen såpass 
usikker at ledelsen er litt mer for-
siktig med å gjøre det, men papirer 
fra Gann er fortsatt gull verd. 

Bor ombord
Tette snøbyger er i anmarsj, ellers 
ser denne vinterkvelden i nord ut 
til å spille på lag med elevene på 
Gann, som skal gå fra Bodø over 
Vestfjorden om natta og ligge til kai 
i Sortland i tide til frokost og kirke-
tid. Dekkmatroser haler og drar i 
tjukke, litt stive og kalde tau. Ski-
pet sklir fra kai. 

Hjertet og hjernen
– Var det du som styrte ut fra Bodø? 
Det gikk jo bare godt. Veldig bra!

Kaptein Bernt Jarl Berge skryter 
av eleven som sto rors, og selv på 
den kveldsmørke broa kan det ses at 

eleven setter ekstra stor pris på kap-
teinens kommentarer. Mange lar seg 
overraske over at 16-17-åringer under 
utdanning gjør absolutt alt om bord, 
inkludert å ta skipet inn og ut av hav-
ner, naturlig nok under veiledning 
av den kombinerte lærer- og mann-
skapsstaben.

Noen etasjer ned sitter elever i 
messe- og oppholdsrommet. De 
har fri og kan gjøre hva de vil. Noen 
prater, drikker kaffe og spiser god-
teri. Andre bruker tida på lugaren, 
spiller på pc’en, ser film eller fot-
ballkamp på tv. 

Rundt et av bordene i oppholds-
rommet sitter noen jenter og spiller 
kort.  De kom om bord igjen rett før 
avgang fra Bodø. Under oppholdet 
spilte de bowling. 

– Vi får se mange steder og opp-
lever mye som vi aldri ville gjort på 
en videregående skole på land. Vi 
har vært på tokt langs norskekys-
ten, men også utenlands. Det er 
kjempekult, sier Christine Bie. 

Jenta i maskinen
Det lukter olje og diesel. Det er 
trangt om plassen ettersom det er 
midt i vaktskiftet. Tre elever skal av 
vakt, tre nye skal på. Vaktlaget som 
skal på fri rapporterer om oppgaver 
som er gjort og hva som bør gjøres 
i de kommende timene. Så ønskes 
«god vakt» og «god fri». Hver vakt 
er to timer. Det er døgnkontinuer-
lig jobbing på alle poster om bord. 
Akkurat som på et normalt skip. 

– Jeg trives i maskinen. Jeg had-
de knapt skrudd eller mekket på 
noe før jeg begynte på Gann. Gut-

PÅ HVERT SITT HAV: Christine Bie fikk seg type ombord i fjor. Nå 
er han lærling, mens hun gjør unna 2. året. De er begge til sjøs, men 
på ulike båter og hav. De ser hverandre ikke så ofte.  

FØRST I LAND: Klare arbeidsoppgaver når 
skipet legger til kai.

 Vi blir  
behandlet som gull.

Christine Bie

VIRKELIGHETEN: Elevene lærer under alle værforhold, om det er sommer, vinter, kaldt, 
varmt, vått eller tørt - jobben må uansett gjøres. 
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TRIVES: Christine Bie hadde aldri mekket noe særlig før hun begynte på Gann. Nå vil hun helst være i maskinen.

ALLTID GRILLTID: 
Det er fire målti-
der ombord, men 
grillmat? Det er det 
alltid tid for, ifølge 
elever.

Jeg kunne jo ikke  
akkurat komme hjem og 
si at jeg skulle bli politi.
    

Sander Sjursen

>
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ta er nok flinkere enn oss jenter i 
praktisk arbeid, men jeg lærer, sier 
Christine Bie. Jentene er i mindre-
tall og utgjør 10-15 prosent av det 
totale antallet elever om bord. 

– Vi blir behandlet som gull, sier 
Bie. 

Får ansvar
«Å en, og to, og tre! Å, du som met-
te liten fugl…»

Lærlingen i byssa har en litt utra-
disjonell introduksjon til matver-
set før han står klar til å servere et 
av fire faste måltider om bord. 

Gann har en kristen profil. Det 
forklarer matverset, og det forkla-
rer obligatorisk oppmøte på mor-
gensamlinger som i tillegg til prak-
tisk informasjon inkluderer ord 
for dagen. En og annen gang er det 
også obligatorisk å delta på guds-
tjenester. Noen elever er personlig 
kristne. Andre er det ikke. 

Klasserommet
Skipet er klasserommet.  Her går te-
ori og praksis hånd i hånd, hver dag, 

FRISKT: Lærlingen i byssa har et mål om å 
bade i hver havn, sommer eller vinter. Det 
har han nesten klart.

LæRIng: Teori og praksis går hånd  i hånd på skoleskipet.

KYSS IKKE MEg!: Mathilde Husaas gir kjæresten Sivert Hodnefjell 
klar melding etter at han har hatt nærkontakt med fisken.
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hele døgnet. Ingen blir overlatt til 
seg selv, hverken på vakt eller i friti-
da. Lærere går vekke- og nattarun-
der til faste tidspunkt. Klokka 08 
skal du stå skolerett ved lugardøra, 
og klokka 23 skal du være inne på 
lugaren. Er du syk, blir du tatt vare 
på. Er du borte, etterlyses du. Du 
kan ikke gjemme deg. 

Aldri i tvil
– Æsj, du e ækkel! Ha dæ vækk! Æ 
vil ikke kyss dæ! Du smake � sk!

Sivert Hodne� ell har akkurat 
kysset et par småsei han har dratt 
opp av Lofotens rike hav. Kjæres-
ten Mathilde Husaas vil imidlertid 
ha seg frabedt å gjøre det samme. 
Tidligere på dagen har elevene våk-
net opp ved kai i Svolvær, noen har 
hatt teoriundervisning, andre har 
hatt praktisk arbeid og 1. klassinge-
ne har hatt gym som ble en gå- og 
joggetur rundt i Svolvær. Alle rom, 
inkludert uterommet, tas i bruk i 
undervisningen når skoleskipet 
er på tokt. Ikke obligatorisk, men 
kjærkomment for en del, er en � s-

ketur i en innleid båt. De er tross alt 
i Lofoten under Lofot� sket. 

– Se, sånn sjark har jeg!
Sjursen er fra Havøysund i Finn-

mark og vet hva han skal bli når han 
bare er ferdig på skolen.

– Bestefaren min er � sker. Faren 
min er � sker. Jeg kunne jo ikke ak-
kurat komme hjem og si at jeg skul-
le bli politi. Jeg vil ikke jobbe noe 
annet sted enn på havet.

Sjursen håper på lærerplass på 
hurtigruta. Den har rykte på seg for 
å være et bra sted for å lære mer. 
Ordentlig skal det også være. Han 
snakker om framtida for den nor-
ske sjømann og frykten for at un-
derbetalte sjøfolk fra � erne him-
melstrøk skal ødelegge for dem. 

– Noen tror at de er ferdige sjøfolk 
når de har gått på Gann. Det er helt 
feil. Vi har lært litt, men vi er langt fra 
utlært. Det blir vi kanskje aldri?  a

aaaaaLOSkoleskipet GANN
 ✔ Eies av Foreningen Unge 
Sjømenns Kristelig Foren-
ing (USKF).

 ✔ Fikk sin første båt i 1949. 
Dagens båt er den 6. i rekken.

 ✔ Hjemmehavn på Tømmerodden, 
Hundvåg, ved Stavanger.

 ✔ Utdanner årlig 60 elever innen 
VG1 Teknikk og Industriell 
Produksjon (TIPP) og 60 elever 
innen VG2 maritime fag. 
Maskin-, dekk og elektrikerfag.

 ✔ Elevene bor om bord.

 ✔ Over 13 000 elever gått på 
skolen.

 ✔ Offentlig godkjent privat videre-
gående skole med utvidet 
kristen formålsparagraf.

FYLLER SORTLAND KIRKE: En og annen 
gudstjeneste er obligatorisk. Møter du ikke 
opp får du fravær. Skolen har en kristen 
formålsparagraf.

VARIERT: Oppgavene 
ombord er mange.


