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Sjömanshusinstitutionen 
grundlades år 1748
Det året utfärdades det så kallade kofferdi-reglementet av Kungl. 
Maj:t, vilket lade grunden till sjömanshusen. Samma år inrättades 
landets första sjömanshus i Stockholm med ansvar för hela landet. 
Så småningom inrättades sjömanshus i de flesta hamnstäderna, som 
mest i 47 städer. 

Sjömanshusets ursprungliga uppgift var att med årliga medel hjälpa 
sjömän som på grund av ålder eller sjukdom inte kunde fortsätta till 
sjöss. Så småningom utvidgades understödet att gälla också änkor 
och barn efter sjömän. 

Uppgifterna växte med åren till att hålla register över sjömän, att 
utfärda sjöfartsbok och sjömansrulla, förrätta på- och avmönstring, 
medla i tvister med mera. Sjömanshusen upphörde 1969. År 1972 
bildade Kungl. Maj:t nuvarande Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus utövar sin bidragsverksamhet 
utgående från stadgar fastställda av Kungl. Maj:t den 5 maj 1972.

1. Stiftelsens ändamål är att vid framträdande behov bistå personer 
 och anhöriga till personer som är eller varit verksamma inom sjö- 
 mansyrket.

2. Stiftelsen skall i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket.

Bland de områden som utan inbördes ordning skall beaktas 
kan nämnas:

• att främja utbildning
• att verka för förbättrad säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolk. 
 Detta kan ske genom stöd till forskning och utveckling på nämnda  
 områden, uppmuntran av förslagsverksamhet med mera
• att belöna förtjänstfulla sjöräddnings insatser

För mer information om Stiftelsen och dess verksamhet, se 
sjomanshus.se.







6

Belöningar 2021
Stiftelsens Direktion har vid sammanträde den 11 mars 2020 beslutat 
belöna personer och organisationer enligt vad som framgår av denna 
folder. Belöningar delas ut vid Stiftelsens belöningshögtid den 5 maj. 
På grund av den pågående coronapandemin genomförs den som ett 
virtuellt evenemang. Hur Stiftelsens Litteraturpris delas ut kommer att 
bestämmas under hösten.

Utdelandet av Stiftelsens litteraturpris som normalt delas ut i septem-
ber i samband med Bok & Biblioteksmässan i Göteborg ställdes in 
tillsammans med hela mässan då denna inte var möjlig att genomföra 
på grund av pandemin.

Belöning för förslag som genast kan användas i praktiken benämns 
Arbetsbelöning. Belöning för förslag som behöver bearbetas eller 
utvecklas ytterligare benämns Utvecklingsstipendium.

Särskilt Hedersomnämnande kan ges till rederi eller fartyg som på 
ett omvittnat sätt aktivt uppmuntrar till deltagande i Stiftelsens belö-
ningsverksamhet.

Stiftelsen belönar berömvärda insatser inom områdena friskvård, 
motion och idrott. Idrottsbelöning kan tilldelas person eller grupp 
inom svenska handelsflottan som på ett avgörande sätt påverkat 
innehåll och resultat inom detta område.

Stiftelsen belönar berömvärda insatser eller framstående sjömanskap 
vid incidenter eller olyckshändelser ombord och vid sjöräddning. 
Sjöräddningsbelöning kan tilldelas person eller grupp som på ett 
avgörande sätt påverkat skeendet i samband med sjöolycka där 
svenska liv eller intressen varit inblandade.

Stiftelsens Litteraturpris kan tilldelas person som enligt Stiftelsen gjort 
stora och berömvärda insatser inom ämnesområdet sjöfartslitteratur.

En sammanställning över sedan 1977 utdelade belöningar – Stiftelsens 
Belöningsregister – återfinns på Stiftelsens hemsida sjomanshus.se.
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1. Överstyrman Christian Rylander, M/T Nimbus, 5 000 kr 
Finurlig avspärrning med magnet

Vid målning och andra tillfälliga arbeten är det ibland nödvändigt att spärra 
av arbetsområdet. Med hjälp av starka magneter och plastkätting går det att 
skapa en tydlig avspärrning som går att fästa även på släta stålskott och som 
sitter kvar även när vinden friskar i. Karbinhakar gör det enkelt att anpassa 
efter längden till det utrymme som ska spärras av.

Christian Rylander: christian.rylander@hotmail.com

2. Reparatör/Motorman Sebastian Carlsson, IB Ymer, 5 000 kr
Säkra eljobb med säkra stopp

Säkra eljobb ställer krav på säkra stopp. För att tydligt markera att arbete pågår 
och att säkringen inte får slås till, har Sebastian tillverkat en hållare som både 
informerar om att arbete pågår och skyddar mot att säkringen slås till av misstag.

Sebastian Carlsson: sebastiancarlsson79@gmail.com 

Arbetsbelöningar
Stiftelsen vill påminna om att ansvaret för att alla nedan belönade 

förslag är säkra att använda vilar på den som godkänner att  
förslaget får nyttjas ombord.
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3. Matros Midelo P. Anciano, M/S Undine, 5 000 kr
Flytkropp till räddningsbåtens fånglina

Sjömanskap och säkerhet går hand i hand. Efter utfört uppdrag med räddnings-
båten gäller det att få fatt i fånglinan på ett smidigt sätt. Plast finns det redan för 
mycket av i världshaven så här har det svarvats ett sjömansmässigt flöte. Det 
är dessutom målat i varselfärg och med fartygsnamn och anropssignal tydligt 
målat. 

Midelo P. Anciano: mideloanciano@yahoo.com.ph

4. Andre fartygsingenjör Joar Lindahl, IB Frej, 5 000 kr
Automatisk säkring av verkstadslucka

Den stora verkstadsluckan ombord behöver öppnas varje dag för att skicka 
ner verktyg eller annan utrustning. Det är ett tungt och riskabelt arbete med 
risk för både belastningsbesvär och allvarliga klämskador. Genom att montera 
en fjäderbelastad krok kan luckan säkras automatiskt när den lyfts upp. Det 
gör hanteringen av luckan både säkrare och smidigare.

Joar Lindahl: joarlindahl@gmail.com
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5. Befälhavare Karl Herlin, IB Atle, 5 000 kr
Mindre miljöskadligt skum vid brandövningar

Vid brandövningar är det viktigt att besättningen får öva med olika typer av 
skumsläckningsaggregat, som tungskum och mellanskum. För att ändå mini-
mera användningen av brandsläckningsskum som innehåller filmbildande 
men också svårnedbrytbara tensider blandas diskmedel och vatten. Det ger 
en bra uppfattning av skummets kastlängd och hur det sprider sig på däck, 
utan samma påverkan på miljö eller hälsa.

Karl Herlin: karlherlin@hotmail.com

6. Bosun Alvin M. Aguilar, M/T Bonito, 5 000 kr
En lyft med många användningsområden

Ett begagnat cykelnav och några metalljärn har återvunnits och förvandlats till 
en elegant lyft med många användningsområden. Med några enkla handgrepp 
kan den monteras på räckverk eller vid manhål för att lyfta upp eller sänka ner 
verktyg och utrustning. En lösning som minskar riskerna med spring i lejdare i 
samband med tunga lyft.

Alvin M. Aguilar: aguilaralvin640@gmail.com
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7. Andre fartygsingenjör Jan Saldh, M/T Tern Ocean, 5 000 kr
Flyttbar verktygsbänk med förvaring

Vid underhåll av hjälpkärrorna gäller det att hålla ordning på de olika verktyg 
som behövs. De ska vara både lättillgängliga och helst inte trilla ner, även om 
fartyget rör sig. Med denna portabla verktygsbänk skyddas både kropp, ma-
skiner och verktyg från onödigt slitage. Verktygen ligger nära till hands på en 
gummiduk och konstruktionen gör att bänken är stadig men ändå lätt att flytta 
mellan cylindrarna.

Jan Saldh: Jsaldh@hotmail.com 

8. Teknisk chef Thomas Gustafsson, M/S Begonia Seaways, 5 000 kr
Varselgardin varnar för stängda luckor

Ombord roro-fartyg finns inte sällan en fast ramp ner till underrummet. En eller 
flera luckor i däcket håller stängt när fartyget är till sjöss. Innan lossning och 
lastning påbörjas behöver luckorna öppnas fullt. I samband med en olycka där 
en dragbil körde in i luckkarmen och både förare och bil skadades blev det 
tydligt att det inte är så lätt att se om luckan är fullt öppen. För att förhindra fler 
olyckor har en enkel varselgardin monterats på den förliga luckan. Gardinen 
fälls ut och stuvas med hjälp av tyngdkraften så det går inte att glömma att 
spärra av. 

Thomas Gustafsson: gson@minepost.nu 
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9. Förste Motorman Oscar Rockström, M/S Aurora af Helsingborg,  
5 000 kr
Handsprit med fotpump

Metallskrot har förvandlats till en elegant fotpump för maskinpersonal på 
språng. Centralt placerad i kontrollrummet är det enkelt att regelbundet sprita 
händerna och därmed skydda sig själv och sina kollegor och minska risken för 
smittspridning. 

Oscar Rockström: o.rockstrom@gmail.com

10. Befälhavare Karin Rosenberg, S/S Mathilda af Mollösund,  
5 000 kr
Snabbare räddning med förbättrat äntringsnät

För att kunna lyfta upp en person ur vattnet vid en manöverbordsituation an-
vänds ett äntringsnät. Nätets ändar sätts fast i relingen och resten av nätet häng-
as ut över relingssidan. Med två längre fäständar kvar ombord kan sedan nätet 
lyftas upp med personen i. Dessa ändar har dock visat sig vara svåra att hitta i 
det naturfärgade nätet. Onödig och kanske avgörande tid tickar i väg. Efter att 
fäständarna markerats med kraftig gul tejp är de mycket enklare att urskilja och 
ovärderliga sekunder kan sparas vid en eventuell manöverbordsituation.

Karin Rosenberg: info@traditionsailing.se
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11. Lagerkock Krister Mattsson, M/S Silja Galaxy, 5 000 kr
Listig lösning för lättare lyft

Det är fortfarande en bit kvar till det papperslösa samhället och det gäller att 
ha ordning på dokumenten. Med hjälp av en list som monterats i hyllan kommer 
de tunga pärmarna avsevärt närmare. Med pärmar på över 2 kg och 24 lyft om 
dagen gör det stor skillnad på belastningen.

Krister Mattsson: mattsson.krister@hotmail.com 

12. Reparatör/Motorman Sebastian Carlsson, IB Ymer, 5 000 kr
Ordning och reda är huvudsaken

Även besökare måste givetvis följa skyddsregler och bära personlig skyddsut-
rustning. Med ett särskilt ställ är det enkelt att förvara och dela ut lånehjälmar 
innan besökaren kliver ut på däck. Snyggt och prydligt för många hjälmar på 
en liten yta.

Sebastian Carlsson: sebastiancarlsson79@gmail.com 
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14. Andre styrman Victor Nordholm och överstyrman Love Brovik, 
IB Atle, 10 000 kr
Alarmsystem vid tankarbete

Vid arbete i tankar och andra slutna utrymmen kan det svårt att uppmärksam-
ma vad som händer på utsidan. Det är inte säkert att alarmklockor och muntliga 
varningar går fram. Genom att installera en varningslampa med starkt blinkan-
de ljus kan den som vaktar på utsidan varna och påkalla uppmärksamhet från 
personer inne i tanken som sedan snabbt får ta sig ut. Med tanke på alla de 
olyckor som hänt i slutna utrymmen är alla lösningar som höjer säkerheten att 
rekommendera!

Victor Nordholm: victor.nord@hotmail.com 

13. Förste motorman Oscar Rockström, M/S Aurora af Helsingborg, 
10 000 kr
Kladdiga kannor på rad

Oljekannor har en förmåga att alltid var fulla med olja och kladdiga när man ska 
ha dom. Men problem är till för att lösas! Med ett bockat rör och svetsade pipar 
är oljekannorna alltid rena och fina.

Oscar Rockström: o.rockstrom@gmail.com 
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15. Motorman Ted Litens, M/T Bitland, 10 000 kr
Kontroll av elektroniska bränsleinjektorer

När det inte finns verktyg till försäljning kan den händige göra ett själv. Tack 
vare en specialtillverkad anordning kan även de elektroniska bränsleinjek-
torerna kontrolleras. Genom att kunna utnyttja kraften i pelarborrmaskinens 
handtag går det att upptäcka läckage eller annat fel på injektorerna.

Ted Litens: ted_litens@yahoo.com 

16. Andre styrman Philip Fredriksson och överstyrman Joakim  
Borgström, IB Atle, 10 000 kr
Lätt att hitta rätt med korkboll till låsta nödutgångar

Reglerna på fartygsskydd ombord medför att alla möjliga in- och utgångar till 
fartyget ska kunna låsas. Det innebär att nödutgångar inte ska kunna öppnas 
utifrån, samtidigt som det måste gå snabbt att ta sig ut. På många fartyg an-
vänds därför hänglås på utsidan. Hänglåset sitter i en låsanordning som kan 
lossas från insidan genom att dra ur en sprint. Det är dock inte alldeles enkelt 
att få tag i den lilla tampen som drar ut sprinten. Genom att fästa en korkboll 
i tampen är det nu avsevärt lättare att både hitta och greppa tag i tampen för 
att kunna rycka till och öppna låset, även i mörker med handskar på. Bollen är 
dessutom målad i varselfärg så att den syns ordentligt. Ett bra och enkelt tips 
för alla att ta efter!

Philip Fredriksson: phil.fredriksson@gmail.com
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17. Reparatör Allan M. Tiangco, M/S Oberon, 10 000 kr
Verktygskit för överhalnings av topplockshydrauler

Underhålls- och servicearbeten ombord behöver ofta kunna utföras på kort tid 
med begränsade resurser. Samtidigt är det viktigt att inget går fel när hydrauliska 
domkrafter med 1500 bars tryck ska överhalas. Med ett väl utformat verktygs- 
kit som dessutom kommer med en tydlig instruktion i ord och bild kan arbetet 
utföras både säkrare och snabbare med gott resultat. Allan dedicerar sin fina 
lösning till sin familj som uppmuntrar honom att jobba på trots långa tider ifrån 
varandra, samt till sina kollegor och all maskinpersonal i världshandelsflottan. 

Allan M. Tiangco: tiangcoallan@gmail.com 

18. Andre fartygsingenjör Mattias Nilsson och motorman Johan 
Manneby, M/S Stena Nautica, 10 000 kr
Förenklad rengöring av spolluftkylare

Tunga och besvärliga arbeten finns det många av ombord. För att förenkla 
ett återkommande jobb med att tvätta spolluftkylare byggdes en särskild 
anordning med pump och spolslangar. Nu kan kylaren rengöras utan att först 
behöva brottas med taljor och rör.

Mattias Nilsson: mattiasn73@hotmail.com
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19. Kock Terje Brevik och matros Morten Alterskjär, M/S Silja Galaxy, 
10 000 kr
Bongtavla i byssan

För att få ordning och reda på alla beställningar så att alla får det som de 
beställt tillverkades en bongtavla som monterats i köket. Bredd och höjd är 
anpassade så att alla ska nå utan att behöva stå med armarna högt ovanför 
axelhöjd och krokarna är böjda så att bongen sitter kvar och att de inte sticker 
ut och rispar en förbipasserande. 

Terje Brevik: brevikterje.bt@gmail.com

20. Andre styrman Christopher Stadelmann och matros Kristoffer 
Hylak, M/S Stena Nautica, 10 000 kr
Ryggbesparande klosshållare på bildäck

På bildäck används gummiklossar som hjulstopp. Under en normal lasting på 
det här fartyget används cirka 30-40 klossar. För att enkla hanteringen av klos-
sarna har en enkel hållare svetsats fast på skottet. Tack vare hållaren är det 
inte längre nödvändigt att böja sig ner för att plocka upp varje kloss från däck. 
Även arbetet när man ska spola däck blir lättare då klossarna inte ligger i vä-
gen i spantfacken som de gjorde förr. Med klosshållaren sparas både tid och 
ryggar och det blir snyggt och prydligt på bildäck. Förslagsställarna uppskattar 
att hållaren sparar in över 50 000 böjningar av ryggen på ett år!

Christopher Stadelmann: christopher.stadelmann@stenaline.com
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21. Andre fartygsingenjör Jonas Sandell, M/T Ternsund, 10 000 kr
Vagga för tungt filterhus

Ett tungt filterhus som sitter otillgängligt till och dessutom behöver bytas re-
gelbundet har inneburit en återkommande utmaning med risk för skada på 
både person och material. Med en specialtillverkad vagga kan jobbet utföras 
kontrollerat av en person utan att behöva ta i. Vaggan hängs på ett rör och 
filterhuset hålls på plats med en klämring. Sedan kan filtret gängas ur, huset 
vinklas för att hälla ur oljan och filtret kan bytas innan huset monteras tillbaka. 
En vagga som sparar både tid och kraft.

Jonas Sandell: Shalo__@hotmail.com

22. Reparatör/Motorman Sebastian Carlsson, IB Ymer, 15 000 kr
Lyft för evakuering i nöduppgång

I en nödsituation kan en person snabbt behöva evakueras genom nödutgång-
en eller ett annat schakt. Med denna lösning kan en lyftanordning enkelt fästas 
i nöduppgångens stegpinnar. Konstruktionen gör att den nödställde sedan kan 
hissas upp utan att släpa mot stegen. 

Sebastian Carlsson: sebastiancarlsson79@gmail.com 
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23. Förste reparatör Måns Cronholm, M/S Stena Vision, 15 000 kr
Adapter för provtryckning av bränsleventilerg

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. När bränsleventilerna ska testas 
vill vi ju veta att hela systemet är tätt. Med en specialtillverkad adapter kan nu 
samtliga delar provtryckas tillsammans – bränsleventil, trycklans och s-rör. I ett 
moment kan eventuella läckor upptäckas och bränsleventilens tryck justeras.

Måns Cronholm: willbill_5@hotmail.com 

24. Teknisk chef Robin Albertsson och förste fartygsingenjör  
Henrik Petersson, M/S Sigrid, 15 000 kr
Arbetsplattform till huvudmaskinerna

Vid underhålls- och inspektionsarbeten kan det behöva klättras både högt och 
lågt för att komma åt. Det innebär risk för både besvärliga arbetsställningar 
och för att halka och trilla ner. Med en smidig arbetsplattform till varje huvud-
maskin blir jobbet både säkrare och går snabbare att utföra. Den eleganta ut-
formningen gör att plattformen inte behöver tas bort för att öppna kamluckor 
och vevhusluckor.

Robin Albertsson: robin_albe@hotmail.com 
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25. Motorman Ted Litens, M/T Bit Force, 15 000 kr
Adapter för kontroll av bränslepumpar

Med den specialtillverkade adaptern kan en manometer kopplas till bränsle-
pumparnas tryckrörsanslutning. När motorn baxas runt går det sen att kontrol-
lera varje bränslepump en och en så att tryckventilen håller tätt och att det inte 
är några stora skillnader mellan pumparna.

Ted Litens: ted_litens@yahoo.com 

26. Bosun Alvin M. Aguilar, M/T Bonito, 15 000 kr
Vagga för service av stora pulversläckare

När det både bokstavligt och bildligt talat hettar till – då är det viktigt att all 
utrustning fungerar som den ska! Ombord ingår det i rutinerna att vända och 
skaka på brandsläckare av pulvertyp så att det inte packats ihop i botten. Det 
blir tungt och slitigt efter ett tag, särskilt när stora kärl ska hanteras. Med denna 
vagga kan släckaren monteras och vändas och få sig en kyss, utan tröttande lyft.

Alvin M. Aguilar: aguilaralvin640@gmail.com 
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27. Reparatör Max Gerle och Mattias Strömberg, M/S Huckleberry 
Finn, 20 000 kr
Lättmanövrerad kärra för byte av toastolar

På passagerarfartyg kan det bli en hel del jobb för att se till att alla toaletter 
fungerar. Det är tungt och besvärligt jobb att stå på knä och försöka komma åt. 
Med en lättmanövrerad kärra med en stadig vagga kan toastolen snabbt bytas 
ut. Efter utförd service är stolen i nyskick och är redo att sättas på plats igen. 
Bra för arbetsmiljön och med minimal störning för gästerna. 

Max Gerle: max.gerle@outlook.com 

28. Andre fartygsingenjör Carl Olsson, M/T Tern Ocean, 20 000 kr
Spolmunstycke och synglas för avloppstanken

Allt som du stoppar i din mage, hamnar till slut i vår sewage. Även avloppssys-
tem behöver kontrolleras och undersökas med jämna mellanrum. Det innebär 
dock alltid en risk för oönskade stänk och fara för smitta när tanken behöver 
öppnas upp och spolas ren. Med denna fasta anordning kan tankspolningen 
göras utan att lyfta på luckan. Ett synglas har också monterats för att kunna se 
in i tanken för att avgöra om spolning behövs och hur de goda bakterierna som 
står för nedbrytningen mår. 

Carl Olsson: carlolssons@gmail.com
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29. Förste fartygsingenjör Filip Westlund och andre fartygsingenjör 
Carl Olsson, M/T Tern Ocean, 20 000 kr
Diskmaskin på glid

Även diskmaskiner behöver regelbunden omsorg. Det är dock inte helt enkelt 
att komma åt överallt. Höga temperaturer och en allmän otymplighet har resul-
terat i många arbetstimmar, brännmärken och möjligen också några fula ord. 
Lösningen blev glidskenor i rostfritt stål och förlängda kablar och slangar. Nu 
kan maskinen enkelt dras ut för säker och smidig service. Vid drift hålls den 
på plats av fyra bultar som förhindrar att diskmaskinen ger sig iväg olovandes.

Filip Westlund: filip.westlund@hotmail.se 

30. Förste fartygsingenjör Erik Johansson och förste reparatör 
Ingemar Eriksson, M/S Finntrader, 30 000 kr
Inredningsvärme utan buller och besvär

Det tidigare systemet för uppvärmning av inredningen med ånga skapade 
både buller och besvär. Temperaturväxlingar orsakade ångsmällar med trasiga 
rör och merarbete som följd. Dessutom kunde smällarna störa nattsömnen för 
både gäster och besättning. Nu är systemet ombyggt till cirkulerande varmvat-
ten. Ångsmällarna är borta, många timmars jobb och kostnader för reservdelar 
har sparats in, och passagerare och besättning kan sova gott. En ombyggnad 
som alla har vunnit på.

Erik Johansson: erik.johansson.viken@hotmail.com 
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Viking Supply Ships, 21 000 kr och diplom

Ett särskilt hedersomnämnande kan ges till rederi eller fartyg som på ett om-
vittnat sätt aktivt uppmuntrar till deltagande i Stiftelsens belöningsverksam-
het. I år är det Viking Supply Ships som utmärkt sig genom de många förslag 
som kommit in från deras personal. Förbättringsarbetet präglas av att det är 
många olika personer inblandade på flera olika fartyg. Ett gott exempel på hur 
arbete och arbetsmiljö kan utvecklas tillsammans. 

Stiftelsen vill gärna stimulera till fortsatt intresse och engagemang i säker-
hets- och arbetsmiljöfrågor. Isbrytarna Atle, Ymer och Frej tilldelas en penning-
belöning att delas mellan fartygens fritidskassor. Viking Supply Ship AB tilldelas 
Stiftelsens diplom.

Hedersomnämnande

Foto: Håkan Larsson. Bildkälla: Mostphotos.
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M/S Solsund, 20 000 kr 

Idrottsjuryns förslag på idrottsbelöning går till besättningen på m/s Solsund, 
även kallad Ölandsfärjan.

Besättningen består normalt av fyra personer men under året har hela 19 
personer engagerats, varav flera sjöbefälselever på praktik.

År 2019 vann besättningen Motionsligan, de tog hem segern bland 93 del-
tagande fartyg. 

Året därpå vann det igen Motionsligan/Sports League som nu är en del i 
Sjömansservice nya portal ”SeaSportal” i konkurrens med hela 95 fartyg. Täv-
lingen går ut på att så många som möjligt i besättningen deltar i olika motions-
aktiviteter.

Under 2020 deltog de också i sjömansidrottens friidrottstävling Sjöpokalen 
och slutade på en hedrande 3:e plats.

Befälhavaren Måns Larsson är en riktig ambassadör för sjömansidrotten olika 
grenar. Han deltar själv men främst engagerar och sprider han information om 
tävlingarna bland besättningen, praktikanter och andra sjökompisar. Han är en 
uppskattad eldsjäl som under många år gjort mycket för att främja samman-
hållning och trivsel ombord.

Idrottsbelöning
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Miljön ombord ett fartyg, inte minst i den tidspressade färjesjöfarten, är ett 
komplicerat samspel, där fysiska, psykiska och sociala faktorer på olika sätt 
spelar in. Trots att det råder allt bättre tekniskt goda förhållanden både vad 
gäller arbetsvillkor och faciliteter ombord krävs att det på olika sätt skapas 
både fysisk och psykisk tillfredsställelse inom ramen för människans behov. 

Ett år med covid-19 som begränsat mycket socialt umgänge är det näst intill 
en bragd av besättningen på m/s Solsund som lyckats genomföra både motion-, 
friidrott- och golftävlingar tillsammans.
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Amanda och Petter Birkedahl, 20 000 kr
Livräddande insats

I fjol belönade Sjömanshusstiftelsen Emelie Lott och Jonathan Bark för sina 
rådiga insatser i samband med ett drunkningstillbud vid Grönemads brygga 
utanför Grebbestad. Ytterligare två andra personer spelade en mycket viktig 
roll under räddningsinsatsen, men de gick inte att finna. Nu har vi glädjande 
nog fått kontakt med dem – Petter och Amanda Birkedahl – och har därför 
äran att belöna även dem för deras betydelsefulla insatser. 

Natten den 29 juli ligger familjen Birkedahl förtöjda med segelbåten vid 
Grönemads gästbrygga. Alla har gått och lagt sig när dottern Amanda, 14 år, 
hör någon ropa på hjälp. Hon väcker pappa Petter och tillsammans går de 
ut på däck. Natten är varm och lugn, men långt ute på fjärden hörs någon 
skrika ”Hjälp, jag orkar inte mer.” De reagerar snabbt. Amanda springer efter 
flytvästar medan Petter släpper ner vattenskotern från vaggan i aktern och 
sedan bär det av. De kör fort ut i mörkret. När de kommit en bit stänger de av 
motorn, ropar och lyssnar. Amanda lyser med ficklampan. En röst svarar och 
de fortsätter sakta framåt. Plötsligt får Amanda syn på en arm som sticker upp 
ur vattnet. Mannen kämpar för sitt liv, men är mer under än ovanför ytan. Väl 
framme lyckas Petter få mannen att fatta tag om skotern och vila armarna på 
aktern. De befinner sig cirka 800 meter från land. 

Under tiden får hamnvakterna vid 
bryggan i en gummijolle och tar sig 
ut till platsen, ledsagade av ljuset från 
Amandas ficklampa. Att få upp den 
storväxte mannen i båten bedömer 
de som omöjligt, och beslutar att för-
söka få upp honom på skotern istäl-
let. På andra försöket lyckas mannen 
häva sig upp på skotern, men det går 
lite för snabbt. Skotern kantrar och de 
hamnar alla tre i vattnet. Petter klät-
tar tillbaka upp på skotern. Amanda 
får hjälp i gummibåten medan man-
nen hänger på båtrelingen. Ungefär 
samtidigt anländer två män i en plasteka. Med gemensamma krafter lyckas 
de slutligen få upp mannen i ekan. Tillbaka vid bryggan möter ambulans och 
brandkår upp och tar hand om mannen som är kraftigt nedkyld och har vatten 
i lungorna. 

Petter och Amanda byter om till torra kläder och efter lite nattamat kryper de 
åter till kojs. Men det var inte lätt att somna, berättar Petter. 

– Tankarna började komma. Hur kunde jag vara så oansvarig att jag tog med 
min 14-åriga dotter på detta räddningsuppdrag? Tänk om den nödställde fått 
panik och dragit ner i henne under vattnet när skotern välte? Det var ganska 
jobbiga tankar och de satt i några dagar. Men ska sanningen fram var Amanda 
ur mitt perspektiv just då bäst lämpad att ta med. Hon är rationell när det kniper, 
lång och stark. Men ändå. Tänk om det hade hänt henne något. 

Numera har familjen monterat en nedfällbar stege bakpå skotern för att lättare 
kunna ta sig upp och de har införskaffat en livboj med lina bakpå segelbåten. 

Sjöräddningsbelöning
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Litteraturpris
Dick Henriksson och Gert Malmberg, 20 000 kr
Litteraturpris

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus vill i år belöna författarna till två praktverk 
på området rederihistoria. Dick Henriksson har skrivit Rederiaktiebolaget 
Transatlantic – I krig och fred, som kom ut 2018. Gert Malmberg har skrivit 
Svenska Orient Linien – Rederiet som överlevde, som kom ut 2020. Böck-
erna kompletterar varandra, eftersom dessa rederier periodvis har haft en 
gemensam historia och dessutom var grannar på Packhusplatsen i Göteborg 
under många decennier. Båda författarna har en mångårig bakgrund som 
reportrar på Göteborgs-Posten, där sjöfart har tillhört deras bevakningsom-
råden. Båda har publicerat sig i bokform tidigare. För Dick Henrikssons del 
Vårt levebröd Göteborgsregionens näringsliv i går, i dag och i morgon. Och 
för Gert Malmbergs del exempelvis två verk om fyrar och fyrplatser. 

Svenska Orient Linien – Rederiet som överlevde och Rederiaktiebolaget 
Transatlantic – I krig och fred är två välskrivna och informativa alster som ger 
god inblick i såväl svensk sjöfartshistoria som i utvecklingen hos de båda 
omskrivna rederierna. Dick Henriksson tar sin början vid Transatlantics bil-
dande och återger historien i kronologisk ordning medan Gert Malmberg 
tar avstamp i dagens Wallenius SOL för att sedan leta sig bakåt i tiden. Men 
det råder ingen tvekan om att båda författarna är ytterst pålästa och har 
förmågan att presentera sin kunskap på ett tilltalande vis. Båda böckerna är 
värdefulla tillskott till vår kunskapsbank om svensk sjöfart.

Gert Malmberg.Dick Henriksson.
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Summering Belöningar 2021

Arbetsbelöningar   315 000 kr 
Hedersomnämnande    21 000 kr
Sjöräddningsbelöning      20 000 kr
Idrottsbelöning 20 000 kr 
Litteraturpris      20 000 kr 

Summa   396 000 kr











Katarinavägen 22, 116 45 Stockholm
tel 08-641 44 37

e-post: info@sjomanshus.se
sjomanshus.se

Skriftlig ansökan om:
– Stöd till forskning insänds senast 15 juli respektive 1 oktober via hemsidan
– Förslag till "Belöning 2022" insänds senast 31 oktober 2021 via hemsidan

– Utbildningsstöd insänds senast 15 juli respektive 1 oktober 
insänds till Kansliets adress

– Stipendier insänds terminsvis via sjöfartshögskola/sjöfartsgymnasium
– Gratial och akut hjälp vid behov

Produktion: Breakw
ater Publishing, 2021


