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På 1960-tallet hadde 
jeg gleden av å seile 
sammen med 
kvinner i den 
norske handelsfl å-

ten. Jeg seilte på to båter med 
kvinnelige radiotelegrafi ster, 
og jeg seilte sammen med 
messejenter og salongpiker, 
som de ble kalt.

Kvinnene i handelsfl åten 
vår er blitt usynliggjort. I 2007 
tok Oslo Sjømannsforening et 
initiativ til å gjøre noe med 
dette. Foreningen var i alle år 
en manneklubb, og slapp inn 
det første kvinnelige med-
lemmet så seint som i 1987. 
Men så bestemte foreningen 
seg for tre år siden for å få 
skrevet ei bok som synliggjør 
kvinnene til sjøs.

Oppdraget gikk til historikeren 

Elisabeth Lønnå, som har 
spesialisert seg på kvinnehis-
torie. Hun har løst oppdraget 
meget godt. «Sjøens kvinner» 
er blitt et storverk som gjør 
kvinnene til sjøs synlige for 
oss alle. Lønnå har valgt å 
begynne verket sitt med den 
epoken da kvinner ble 
arbeidstakere i den norske 
handelsfl åten. Det skjedde på 

slutten av 1800-
tallet, om bord i 
dampskip som gikk i 
kystfart. Der gikk 
«dampskipspikene» 
inn i tradisjonelle 
kvinneroller, og sto 
for matlaging, 
servering og vas-
king.

Lønnås fortelling 
er i stor grad arbei-
derklassehistorie. 
For «dampskipspikene» og 
kvinnene som etterfulgte 
dem på moderne, dieseldrev-
ne skip var sjøproletarer. De 
sto lavest på rangstigen og 
lavest på lønnsstigen om 
bord. Først lenge etter 2. 
verdenskrig ble kvinnenes 
status hevet, slik at ei messe-
jente tjente like mye som en 
messemann.

Under 2. verdenskrig seilte 
fl ere hundre kvinner på 
norske skip i utenriksfart. 
Mest berømt som krigshelt 
ble salongpike Margit John-
sen, som deltok i de farefulle 
konvoiene til Malta. Hun ble 
høyt dekorert. St. Olavsme-
daljen med ekegren er utdelt 
til 779 personer. Blant disse er 
Johnsen den eneste kvinnen.

I Lønnås bok har de som 
var hjemme, sjømannshus-
truene, fått stor plass. Og 
disse kvinnene som sto med 
stort ansvar for familien når 
mannen var borte på havet i 
årevis har ærlig fortjent en 
sang.

Et særtrekk ved denne boka er 
at Lønnå har nedlagt et 
enormt arbeid med kildegran-
sking og intervjuer. Av og til 
blir beretningene vel detal-
jerte, og det skilles ikke 
mellom stort og smått slik at 

de store linjene ikke 
blir så tydelige. 
Samtidig er detalj-
rikdommen en 
styrke ved boka. Det 
samme er de mange 
illustrasjonene, som 
på en utmerket måte 
dokumenterer 
sjøkvinnenes liv. 

Noe av det jeg 
liker best i boka er 
historien om hvor-

dan et mannsyrke til sjøs ble 
et kvinneyrke. Det dreier seg 
om radiotelegrafi stene. Her 
kom kvinnene for full fart i 
årene etter 2. verdenskrig. De 
var pionerer. De var, så vidt 
jeg vet, de første yrkeskvin-
nene i Norge som virkelig 

inntok en mannsbastion og 
gjorde den til sitt domene. 
Gnisten, som telegrafi sten ble 
kalt, ble på hundrevis av skip 
til gnista.

Siden er kvinner blitt både 
styrmenn og kapteiner. 
Sjømannsyrket er ennå 
mannsdominert, men kvinne-
nes adgang til yrket er åpnet. 
Og Norsk Sjømannsforbund, 
som i disse dager feirer 100-
årsjubileum, har fått sin 
første kvinnelige leder, 
Jacqueline Smith.

Litt pirk har man jo alltid. 
Når Lønnå skriver at Statens 
velferdskontor for handelsfl å-
ten åpnet idrettsanlegg i 
Rotterdam og Antwerpen på 
1970-tallet, er det ikke helt 
riktig. Jeg tok sjøl prøvene til 
idrettsmerket på Nordahl 
Grieg-stadion i Antwerpen på 
1960-tallet.

Jeg går ned i kjelleren der 
den gamle styrmannslua mi 
henger, tar lua på meg og 
løfter den til ære for Elisabeth 

Lønnås store, betimelige 
bok.

Jon Michelet  
bokmagasinet@klassekampen.no

På høy tid: Endelig har vi fått den store boka om sjøens kvinner.

Kvinnelige pionerer
SAKPROSA
Elisabeth Lønnå
Sjøens kvinner. 
Ute og hjemme
Scandinavian Academic Press 2010, 366 sider

elisabeth lønnå

SJØENS KVINNER
Ute og hjemme

SKAPTE BØLGER: Kvinnene i handelsfl åten er blitt usynliggjort. En ny bok bøter på det.  FOTO FRA BOKA

Gnisten 
ble på hun-

drevis av skip til 
gnista. 

PIONERER: De kvinne-
lige radiotelegrafi stene 
inntok i norsk skips-
farts gullalder en 
mannsbastion. Her er 
Hild Henriksen 
(stående) og Signe 
Røsand på forsiden av 
«Programbladet» i 
1960. 
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