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Tine Harden og Lone Kühlmann

I fremmed havn

Danske sømandskirker i udlandet

Sømandskirken tager imod, når danske sømænd går i land
Skibsfarten har undergået store forandringer de seneste 50 år. I dag er der kun få sømænd på et skib, og
trods Skype og smartphones kan livet som sømand være ensomt og man kan have brug for én at tale med.
Den rolle udfylder sømandskirkerne og deres præster.
I fremmed havn giver et unikt indblik i hverdagen hos de danske sømandskirker, som stadig er aktive.
Journalist og forfatter Lone Kühlmann og den prisbelønnede fotograf Tine Harden har sammen besøgt
sømandskirkerne og mødt de ildsjæle, som er en hjælp og støtte for både søfolk og fastboende danskere
tæt på nogle af verdens travleste havne.
Aktiviteterne omkring sømandskirkerne ligner traditionelle menigheders liv med højtider,
konfirmationer, barnedåb og ikke mindst bryllupper. Men forskellene mellem kirkerne i Singapore, Hull,
New York, Hamborg, Hong Kong, Göteborg, Rotterdam og Algeciras samt sømandsklubben i Pelepas
er tydelige og beskrives levende og facetteret i bogen.
Pølsebasaren er også en vej til Guds rige
For alle sømandspræster gælder det om at være til stede, når der er brug for dem. Fordi kirkerne i høj
grad er selvfinansierende er der – ud over sjælesorg, ritualer og traditionelle kirkeopgaver – også en
kæmpe opgave med at rejse penge. Som tidligere sømandspræst og nu tilsynsførende for
Sømandskirkerne, biskop i København, Peter Skov-Jakobsen, siger i bogen:
”Hvis man er for fin til at stå i en bod i basaren, så er det ikke i sømandskirken, man skal søge vejen til
Guds rige. Jeg har solgt store mængder af pølser, remoulade og ristede løg, uden jeg på nogen måde følte,
at det stod i vejen for at være en velforberedt teolog.”

Et alternativ til gustne havneknejper
Sømandskirkerne opstod som et helle og samlingssted for sømændene, når de gik i land. Et alternativ til
gustne havneknejper, hvor sømændene let kunne plukkes for deres hyre. Mange har spået
sømandskirkernes undergang, fordi skibsfarten bliver mere og mere effektiv, og skibene kun ligger kort
tid i havn, men I fremmed havn er et vidnesbyrd, om at der er liv i sømandskirkerne, og at de stadig
udfylder en vigtig funktion for danske sømænd i udlandet.

Forfatter og fotograf
Lone Kühlmann er journalist og har arbejdet som tv-vært, chefredaktør og debattør. Hun er desuden
forfatter til en række biografier og debatbøger, heraf flere bestsellere. Tine Harden er prisvindende
fotograf og har arbejdet mange år på Politiken. De seneste 10 år har hun arbejdet som selvstændig og
udgivet flere fotobøger. Sammen har de to udgivet bogen Med slør – og uden: kvinder i Syrien.
Yderligere information og kontakt
For bestilling af presseeksemplarer, pressefotos og kontakt til forfatterne, kontakt venligst
presseansvarlig Regine Wowk på regine@wowk.dk eller på + 45 5129 3674. Fotos og yderligere info på
strandbergpublishing.dk/presse.
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