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Av LENA STORVAND og LINN OLSEN (foto)

FREDRIKSTAD (VG) Mange sjøfolk fant
seg kjærester om bord. Hverdagslivet i
land kunne bli vanskelig.
Lykken var stor da Alfhild og
Eilif Gunvald Steier feiret jul
om bord på M/T Mosli i 1948.
Paret giftet seg før krigen, og
han seilte fra 1938 til 1945, fra
1940 for Nortraships. Da var
hun alene hjemme i Norge;
ekteskapet begynte nærmest
med snaut åtte års atskillelse.
Etter krigen seilte de noen år
sammen med sin
vesle datter Aud
før de stiftet bo i
Vestfold. Han
fortsatte til sjøs,
og da han kom
hjem etter noen
år ble forholdet
vanskelig. Alfhild
var sterk og selv-
stendig, og konstaterte at «to
skippere på samme båt går
ikke». 

Ifølge datteren Aud Steier
Griem hadde han «mistet ev-
nen til å leve på land». 

Det kommer frem i Elisa-
beth Lønnås bok, «Sjøens
kvinner» som utgis nå.

Som en fremmed
– Vår hverdag måtte fungere
hundre prosent uten han. Han
kom hjem fra sjøs til en frem-
med familie, og vi fikk hjem
en far vi ikke kjente. Han reis-
te da jeg var ni, kom tilbake
da jeg var fjorten. Han var
kjent og fremmed på samme
tid. Det var forvirrende og
vondt. Og hvordan må det
ikke ha vært for ham? Det må
ha vært helt skrekkelig, sier
Aud Steier Griem.

Historiker og forfatter Eli-
sabeth Lønnå sier det var trist

for mange sjømenn som ikke
fikk særlig kontakt med fami-
lien sin.

– De savnet hele tiden, men
ble ikke kjent med barna før
de ble store. Og når de var
hjemme en tur kunne de ha
oppfatninger som slett ikke
stemte overens med det livet
familien levde.

Som styr-
mannsdatteren
Kirsten, født
1890 har uttrykt
det: «Jo, far var
i vore øine bare
snill og god.
Skrev pene bre-
ver til min søs-
ter og mig –

med hilsen og kyss fra pappa.
Men slik inderlig kjærlighet
som et barn behøver blev det
ikke. Mor derimot blev alt for
oss».

En utfordring
Elisabeth Lønnå skriver om
en rekke av sjøens kvinner: De
som var gift med sjømenn, og
de som selv dro til sjøs. 

En slik bok er ikke skrevet
tidligere, og det har vært litt
av en utfordring. For sjøens
kvinner har nærmest vært
usynlig i registre.

– Messepiker, salongpiker;
de har ikke vært tenkt på som
en yrkesgruppe. I folketellin-
gene kom de innunder hotell-
og restaurantbransjen, derfor
kom det ikke frem at de fak-
tisk var til sjøs. Det ble sagt at
kvinnene ikke var nødvendige
for skipets drift, men det er jo
åpenbart at det ikke var rik-

tig, sier
Lønnå.

Rundt for-
rige århund-
reskifte var
det mest
nærliggende
for en jente å
bli hushjelp.

– Tjeneste-
pike i en fa-
milie hvor de
nesten ikke
fikk lønn i det
hele tatt, og
hadde en vel-
dig ufri situa-
sjon. Til sjøs
var det også
forferdelig
mye arbeid,
men de had-
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de en viss mulighet til å legge
seg opp penger. Dessuten var
det mange som ville oppleve
noe mer. De ville gjerne på
skole, men det var jo forbe-
holdt middelklassen.

Krigen ga spillerom
At jentene var eventyrlystne
og hadde utferdstrang ble
brukt imot dem.

– Som om det lå noe uan-
svarlig og vimsete i det.

Kvinnene til sjøs måtte pas-
se seg så de ikke fikk dårlig
rykte. Det skulle ikke mye til.

– Seksuell trakassering er
et tema som det er vanskelig
å gå inn i. Dette er noe som
foregikk og foregår overalt.
Det spesielle var at kvinnene
om bord ikke hadde noen ste-
der å gå. De møtte det hele
med å opptre veldig korrekt.

Krigen ga rom for kvinner
på mennenes arena: De kunne
bli trikkeførere, flymekanike-

re, sjåfører – og radiotelegra-
fister. De var de første kvinne-
ne til sjøs som hadde utdan-
nelse, de var offiserer med
høyere lønn og ditto status.

– Mennene oppfattet radio-
telegrafistene som konkur-
renter, og ville bli kvitt dem.
Det var kvotering av kvinne-
ne på skolen, men ikke i prak-
sis: Bare ti prosent av plasse-
ne gikk til kvinner. 

Når folk klager over kvin-
nekvotering må man huske på
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PIONER: Ingrid Mejlænder var den aller første
kvinnelige radiotelegrafisten som hadde gått på norsk
radioskole. I 1952 var det totalt 689 telegrafister, hvorav
elleve prosent kvinner. Femten år senere var det 24
prosent kvinner blant 1254 telegrafister. Foto: PRIVAT

Kjærester ble som
Livet til sjøs
kunne tære 
på forholdet



Onstad shipping gjorde en
pionerjobb. Rederiet ønsket
kvinner i mannsjobber om
bord. Et godt forarbeid sørget
for at kvinnene ble godt mot-
tatt om bord. 
– Dette var kjempeviktig; etter
dette kom flere kvinner inn i
stillinger til sjøs. Dette var helt
på slutten av 60-tallet, og falt
også sammen med at grenser
for hvordan kvinner kunne
opptre hadde forskjøvet seg,
sier Elisabeth Lønnå.

Pionerjobb
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Aud ble løftet opp av en av mannskapet. Foto: PRIVAT
(Alle foto er fra «Sjøens kvinner» av Elisabeth Lønnå, Spartacus Forlag.) 

at det har vært en permanent
kjønnskvotering til fordel for
menn i flere hundre år. Det er
noen år å ta igjen, konstaterer
Lønnå.

Med unntak av radiotelegra-
fistene hadde sjøens kvinner
lavest status, dårligst lønn, og
ble også forskjellsbehandlet i
tildelingen av pensjon.

Lønnå karakteriserer kvin-
nene som dro til sjøs som vir-
kelige pionerer.

– Dette er et område med

kjønnsstereotyper som står
veldig sterkt den dag i dag. 

I gamle dager skulle kvin-
nene helst holde seg ved eller i
hjemmet. Men de dro faktisk
ut, satset på en helt annen le-
vevei. Mange stillinger inne-
bar forferdelig tungt arbeid,
og det var mange som dro
hjem igjen. De måtte være litt
barske, og de som ble hadde
stor tilpasningsevne.

E-post: lena.storvand@vg.no

Kapteinen lengtet
etter Nelly

Av LENA STORVAND

Først da datteren Margaret hadde fylt tre
år fikk pappa Knud Johan Nielsen se hen-
ne. Da kom han hjem fra sjøen.

INDERLIG KJÆRLIGHET: Nelly og Knud Johan Nielsen lengtet
veldig etter hverandre da han var på sjøen. Foto: PRIVAT

«Det er underlig at blive saa
fremmed for sine egne barn»
skrev kaptein Knud Johan Nielsen
i et brev fra Port of Spain i 1913.
Han og hans kjære Nelly forlovet
seg i 1904. Paret fra Askerøy fikk
tre barn. Hun holdt orden på barn,
hus, kjøkkenhage og fjøs mens
han seilte. Lengselen var stor, og
kapteinen skrev inderlige brev til
sin kone: 

«Min egen elskede Nelly. 
Tusen tak for samværet i sommer
og for al hygge og gode stunder
vi da havde sammen. Nu er
desværre kun minderne tilbage,
men de er søde og jeg elsker
dem, ja hver en liden ting, som
minder mig om dig er mig dyre-
bar, og hvorfor? 
Du ved det Nelly, og jeg ved det
ogsaa. Du vil sætte pris paa at
høre det: fordet jeg elsker dig».

I et annet brev skrev han:

«Kjære du kom og set dig hos mig
her i bestikken lad mig trykke dig
riktig godt ind til mig saa jeg maa
kjende og føle at du er mit alt».

Da eldstejenta Margaret var blitt
18 år, ble Nelly med på en lang tur;
i et halvt år var hun til sjøs mens
barnas hushjelp tok ansvaret
hjemme i Norge. Flere lange turer
fulgte, men sommeren 1932 var
hun alene i Norge igjen og savnet
ektemannen:

«Kjære Johan min – jeg som
havde tænkt at jeg skulde ha fåt
deg hjem en tur nu på sommeren
– men det blir der vel intet av –
jeg savner deg så. Sitter gjerne i
haven om eftermiddagen nu – her
er jo så vakkert – men jeg synes
ikke jeg kan ha sånn godt av det,
som når du også er her. Gid jeg
nu snart kunde få et brev – det
hjælper det også. 

Din egen Nelly».

Fakta
Elisabeth Lønnå (63)

● Dr. philos. ved 
Universitetet i Oslo.
● Forfatter.
● Lektor i videre-
gående skole.
● Bosatt i Fredrik-
stad.
● Aktuell med

boken «Sjøens kvinner».

EKTEPAR OM BORD:
Tredjestyrmann Hilmar Olsen

giftet seg med radiooffiser
Solveig Mogaard. I et brev fra
1951 skrev Ingunn til sin mor:

«Hold deg fast! Jeg har
forlovet meg! (...) når en bor

sammen blir en fort kjent med
hverandre, og dessuten er

det jo så små og trange
forhold om bord at det er

bedre å få det offentliggjort så
ingen får noe å sladre om».
Paret seilte sammen i noen
år til hun ble gravid. Senere

fikk han jobb i et lokalt ferge-
selskap. Foto: PRIVAT

SELV-
STENDIG:
Alfhild Steiler
var en sterk

og selvstendig
kvinne. Her er

hun 35 år
gammel, om
bord på M/T
Mosli i 1946.

På hjem-
mebane ble

det vanskelig
med to kaptei-

ner på sam-
me skute. 

Foto: PRIVAT

Skilt uten å 
vite det

Under krigen vedtok Nygaards-
vold-regjeringen en forordning
om at folk kunne innvilges
skilsmisse uten at den andre
parten var enig. Følgen var at
noen ikke visste at de var skilt.
– Der ventet ektefellen på at
mannen skulle komme, og så
kom de hjem med båten sam-
men med sin nye kone. Mannen
hadde ikke gitt beskjed. Det er
klart det skapte en forferdelig bit-
terhet, sier Elisabeth Lønnå.

61 skilsmisser kom som en
følge av bigamiloven, som se-
nere ble karakterisert som Lon-
donregjeringens skamplett.

 fremmede
Gift på hver sin kant hjemme,
men par om bord: Det var
ikke så uvanlig.
– Det er flere historier, særlig
fra cruisebåter, om at kvinner
og menn flyttet sammen på
båten og levde som ektepar.
Du er om bord i en helt egen
verden, sier Lønnå.

– Men det vanligste var jo at
folk faktisk dro til sjøs sam-
men, som gifte eller forlovede
par. Eller de fant hverandre om
bord, giftet seg og fortsatte til
sjøs sammen.

Par på båt


