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Johannes och Mina 

Mina låg nybyggd vid bryggan på Brommö. För bröderna Johannes och Oskar Persson från 

det lilla torpet på ön var det en oemotståndlig syn. Särskilt Johannes bara måste ombord och 

på Mina. Oskar var lite mer försiktig, han visste väl vad deras far skulle säga om han såg 

dem. Men Johannes var 12 år och kände sig redan som en riktig karl, en karl som kunde segla 

en skuta som Mina. Vad som sedan hände ledde till att Johannes försvann från hemmet i 

många år men återkom med stora planer för framtiden.  



Detta är upptakten till pjäsen nästan 30 ungdomar repeterade och sedan spelade ombord på 

Mina, i Lidköping, Vänersborg, Säffle, Otterbäcken och Årnäs. 

 

Bakgrund 

Ett av världens äldsta seglande segelfartyg Vänergaleasen Mina byggdes 1876 vid Fågelö 

gård, Torsö, på stranden. Sedan 1994 är Lidköping hemort. Föreningen Vänergaleasen Minas 

vänner äger skutan sedan 1997 och har byggt henne färdig. Vi vill att allmänheten ska få ta 

del av Mina och hennes historia och öka förståelsen för och vikten av sjöfartens historia. 

Förhoppningen har varit att locka ungdomar att intressera sig för arbetet med Mina. 

 

Samarbete 

För att vi skulle kunna möjliggöra projektet har vi arbetat med att knyta kontakter med 

kommuner, företag och föreningar runt Vänern. Vi har ingått som ett komplement till redan 

befintliga evenemang, på så vis har vi kunnat hålla kostnaderna nere för marknadsföring. 

Intresset för vårt besök har varit stort och vi har blivit mottagna på bästa sätt, våra behov av 

el och färskvatten har tillgodosetts på ett mycket tillfredställande sätt. Våra ungdomar har 

fått möjligheter att besöka musikfestivaler, badhus etc. i de olika städerna vilket har varit 

mycket uppskattat. 

 

 

Arbete med ungdomar 

Vi har med projektet gett 29 st. ungdomar i gymnasieålder ett unikt sätt att upptäcka olika 

kulturverksamheter, de har spelat teater, seglat, mött publik och press. De har funnit nya 

sätt att uttrycka sig, nya vänner, nya intressen har väckts och de har varit engagerade och 

villiga att lära sig mer.  Vi har öppnat broar mellan ungdomar som trotts att de går på samma 



skola aldrig skulle lärt känna varandra, vi har slagit hål på fördommar och skapat kamrat- och 

gemenskap, inte bara mellan ungdomarna utan också med personal och besättning. 

Projektet har också möjliggjort ett genusarbete i skådespeleriet. Ungdomarna har själva 

uttryckt önskemål om fortsättning, flera av dem kommer att fortsätta med teater, teknik så 

som ljud, sjökunskap etc. Utöver detta har en av ungdomarna gjort en mindre utställning om 

skeppsvrak och sägner kring Vänern på Vänermuseet. 

 

Målgrupp 

Vi hade förhoppningar om att 12-24 ungdomar skulle vilja delta i projektet, vi hade 29 och 

fick tacka nej till många på grund av platsbrist. Fördelningen mellan killar och tjejer var 

mycket jämn, 15 tjejer och 14 killar. Under turnén riktade vi inte in oss på någon specifik 

målgrupp och vi hade publik i alla åldrar och vi hade många besökare som visade stort 

intresse för både teatern och Mina men framförallt för projektet som arbetsplats åt 

ungdomar, vilket skapade intresse och beundran.  

Många uttryckte sin tacksamhet för att de gavs möjlighet till att få besöka oss i de olika 

hamnstäderna, vi fick även lära oss mer om vår egen historia då män och kvinnor som seglat 

med Mina under 1940–50-talet berättade sina historier. Dessa hade vi troligen inte mött 

utan projektet. 

 

 

 

Tidsplan/ metod/ dokumentation 

Tidplanen för projektets genomförande var satt till sommaren 2012 och vi tittar nu på hur 

och på vilket sätt vi kan jobba vidare. Repetitionerna började redan innan skolan slutat för 

vårterminen. Därför fick vi anpassa spelperioden efter hur många timmar de skulle göra i 



feriearbetet, Dokumentationen skedde fortlöpande under turnén och bilder etc. finns bl. a. 

på www.msmina.se och Facebook/Minas äventyr.   

 

Syfte/mål 

Syftet var att genom ett unikt feriearbete inspirera och öka intresset för Vänern och dess 

historia och framtid bland ungdomar. Vi tycker att det har varit lyckat och har nu i dagsläget 

29 st. nya medlemar i Minas Vänner och flera har uttryckt intresse av att lära sig mer om 

både teater, skutor och sjöliv.  

Vi ville med projektet öka intresset för Vänergaleasen Mina och Vänerområdet i Lidköping 

och det anser vi att vi lyckats med. De platser vi besökt har visat ett intresse för ev. mer 

samarbete i framtiden och önskar att vi kommer tillbaka. 

 

 

 

Andra evenemang 

Vi har ingått i redan befintliga evenemang som ett tillskott eller extra krydda. Vid några 

platser har vi faktiskt fungerat som ett startskott där vårt besök lett till att kommunen/ 

föreningar funnit anledning till att själva ordna mer aktiviteter.  

 

Fortlevnad  

Vi har knutit kontakter runt Vänern och redan innan vi satte segel mot hamnstäderna så 

hade vi medverkat som inspiratörer och föredragshållare vid olika evenemang.  Vi tittar på 

möjligheterna till fortsatt verksamhet och hur det skulle genomföras.  

http://www.msmina.se/


Vi har upptäckt att vår möjlighet att besöka andra hamnstäder är starkt begränsad, Mina är 

stor och djupgående detta leder till att vi får svårt att lägga till i olika hamnar, de flesta 

hamnar där hon kan lägga till är industrihamnar och stängda för allmänheten. 
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