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Ordförande har ordet!
Efter att ha fört befäl på svenska handelsfartyg 
under mer än 40 år har jag nu genomlevt en sommar 
utan behörigheter. Under senare år har jag ägnat 
allt mer tid vid skrivbordet och allt mindre vid ratten. 
Givetvis resulterar det i att sjötiden inte räcker till att 
upprätthålla behörigheten. Det känns onekligen lite 
konstigt att inte längre ha rätten att föra större fartyg 
även om jag inte har för avsikt att vara befälhavare 
framöver. 

Med det nuvarande sättet att räkna sjötid krävs 
mycket aktivt seglande för att behålla behörigheter. Man ska ha 12 måna-
ders sjötid under en 5-årsperiod, vilket blir 2,4 månader per år. Jobbar man 
heltid som befälhavare i ett 1-1 system får man bara sjötid halva tiden vilket 
medför att man måste jobba minst 4,8 månader i snitt per år för att behålla 
behörigheten. Det motsvarar mer än en hel sommarsäsong. Många av våra 
medlemmar driver fl era verksamheter parallellt eller byter sysselsättning ef-
ter säsong. Det är en förutsättning för att kunna överleva. För många är det 
därför svårt att få ihop sjötiden under sommarsäsongen och kravet på 1 års 
sjötid per 5-årsperiod är för högt. Det borde räcka med 6 månader.

Boven i svårheten att behålla behörigheter, precis som i de långa praktik-
kraven, är det otidsenliga sättet att räkna sjötid. Räknade man timmar som 
i fl yget istället för dagar skulle en heltidsanställning till sjöss ge ett års sjötid 
per anställningsår, istället för ett halvår. Anledningen till att systemet inte re-
formeras är att det är internationellt vedertaget och därför svårt att påverka. 
Om Sverige ensidigt börjar räkna sjötid på ett annat sätt skulle det medföra 
att sjötiden i svenska fartyg inte blir internationellt kompatibel. För att lösa 
problemen måste man istället minska kravet på sjötid så att det tar rimligt 
lång tid att bli matros i skärgårdstrafi k och att erhålla och behålla behörig-
heter. Sjöfartsinspektionen är medveten om problemen och har utlovat vissa 
lättnader. Vi hoppas att dessa blir tillräckliga för att göra yrket så attraktivt 
att vi kan rekrytera all den personal som vi behöver till nästa generations 
besättningar.

Troligtvis kommer det att bli något slags körkort till sjöss. Den stora 
obalansen i kravnivåer mellan yrkes- och fritidstrafi k minskas därmed något. 
Argumentet mot körkort till sjöss har varit att havet är den sista fria utposten 
i kontrollsamhället. Den romantiska synen ger jag inte mycket för. Det är 
bland fritidsbåtsåkarna som dödsolyckorna inträffar, mycket sällan i yrkes-
trafi ken. Vidare håller sjöfartsinspektionen på att utarbeta ett regelverk för 
yrkesfartyg under 20 brt. Det är en nödvändig men inte lätt uppgift att skapa 
vettiga regler för dessa tusentals sinsemellan mycket olika fartyg. Målet 
med regleringen för alla kategorier av fartyg och förare som trafi kerar våra 
inre vatten måste vara att kravnivåerna ska motsvara de risker som trafi ken 
utsätter eventuella passagerare, tredje man, miljön och inte minst sig själva 
för.

Även i år lyckades vi ge ut en ombordtidning. Pga att annonsmarknaden 
var mer komplicerad i år än förra året blev tidningen tunnare och kom ut 
senare än beräknat. Jag ber medlemmarna om överseende med detta. 
Att ha möjlighet att nå våra kunder (passagerarna) med frågor som vi anser 
vara viktiga är ovärderligt. Till nästa år ska vi ha en bättre framförhållning 
och göra en fylligare tidning som kommer ut på våren. 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till årets höstmöte i Marstrand 
17-19 oktober. 

Arne Welin
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Britt-Marie Wihlborg
Sveriges första kvinnliga 
färjeledschef.

I juli premiärseglade Stock-
holmsbriggen på Stockholms 
ström med hissade segel. 
Hundratals åskådare mötte 
upp och fi ck se den vackra 
tvåmastade briggen Tre Kronor 
under segel för första gången. 
Briggen är 35 meter lång och 
8,25 meter bred och byggd 
efter förlagan örlogsbriggen 
HMS Gladan. Bygget har på-
gått i 10 år och fartyget döptes 
vid sjösättningen 2005 av 
princessan Victoria. 

foto: lars-åke gustafsson

Briggen 
Tre Kronors 
jungfru-
segling
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M/S Lyrön tar oss från Stenpiren i Göteborgs 
city till Marstrand. En lättlunch serveras 
ombord där det också visas nautisk 
utrustning. 

Högst uppe på Marstrandsön tronar 
Carlstens Fästning. I mer än 300 år 
har denna väldiga grå väktare skyddat 
den lilla trästaden nedanför. En gång 
i tiden förknippades fästningen med 
krig, fångenskap och fasa. Numera hålls 
här fantastiska fester, gästabud och 
konferenser och fästningen bildar idag 
staden Marstrands självklara silhuett. 

Efter incheckning på hotellen visas det 
nya skärgårdsfartyget m/s Strömstierna 
i hamnen. Vi får även förfriskningar 
ombord innan vi åker till Åstol för att äta 
skaldjursmiddag. Under middagen blir det 
underhållning med överraskning. 

Mötesförhandlingarna hålls under 
torsdagen på ”Båtellet”, Marstrands 
varmbadhus. Det byggdes år 1858. Under 
sekelskiftet besöktes varmbadhuset 
fl itigt av Oscar II. Idag drivs anläggningen 
som ett året-runtöppet vandrarhem och 
konferensanläggning med rekreation i 
fokus. Här bedrivs friskvårdsaktiviteter som 

vattengymnastik, poweryoga, gymnasik 
och massage. 

Efter lunch visar Volvo sitt nya miljö-
motorprogram med snabbgående båtar i 
hamnen. Därefter fortsätter höstmötet med 
representanter från Sjöfartsinspektionen 
på plats.

För medåkande som inte vill delta 
i mötet på torsdagen arrangeras 
en utfl ykt med Gunnars båtturer till 
Akvarellmuseet i Skärhamn. 

Dagen avslutas med fästnings-
spel och vikingamiddag med under-
hållning och dans på Carlstens fästning. 
Vikingamiddagen serveras i Riddarsalen 
som är smyckad i vikingastil. Måltiden, som 
består av fyra bjudningar, äts på brädor 
av trä och vinet dricks ur riktiga tjurhorn. 
Gästerna tas om hand av vikingaklädda 
servitörer och servitriser. 

Fredag förmiddag ägnar vi oss åt miljöfrågor. 
Det blir intressanta föredragshållare 
från SMHI, Preem, Volvo Penta och 
Waxholmsbolaget. Vid lunchtid avslutas 
mötet och m/s Lyrön tar oss tillbaka till 
Marstrand. 

Kom till ett 
spännande höstmöte i Marstrand

text & foto: leena tegevi  

SWEREF Skärgårdsredarna har i år höstmöte den 17-19 oktober i Marstrand. Äventyret 
startar med båt från Göteborg på onsdagen dit vi också återvänder på fredagen. Välkomna!  
(Inbjudan har skickats per mail till alla medlemmar)

Välkommen till intressanta höstmötesförhandlingaroch god gemenskap med kollegor från hela Sverige!

foto: bjarne nielsen

Vi besöker Åstol, 
klippön mitt i havet, 
i södra Bohuslän.
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Syftet är att göra skärgården mer levande 
genom att korta restiderna. En del 
skriverier i lokalpressen har varit kritiska 
till att färjorna ska gå så snabbt, eftersom 
det medför högre bränsleförbrukning och 
därmed större utsläpp än om de skulle 
hålla lägre fart. 

Lennart Löfberg på Västtrafi k bemöter 
kritiken med argumentet att om färjorna 
skulle vara betydligt renare än dagens men 
samtidigt betydligt långsammare än vad 
som nu planeras, så skulle folk inte bo kvar 
och det skulle bli svårt att låta regionen 
expandera på de sydligaste öarna.

Hög fart, små vågor och stävtillägg
Styrsöbolaget är ännu i början av pro-
jektets genomförande. Just nu pågår en 
utvärdering av de offerter som kommit 
in. Offerterna har baserats på en funk-
tionsspecifi kation där bland annat farten 
är viktig. Andra krav är att fartygen ska 
ge upphov till små vågor och kunna göra 
stävtilläggningar. 

Färjorna kommer att kosta cirka 35 mil-
joner styck. Att bygga ett nytt konventio-
nellt fartyg typ Vesta skulle kosta minst 10 
miljoner ytterligare. 

Färjorna kommer att ta 150-180 passage-
rare och ska gå dubbelt så fort som idag 
med samma turlista. De kommer att dra 
mindre bränsle per distansminut jämfört 
med de passagerarfartyg som trafi kerar 
skärgården idag. Detta, plus att de nya 
motorerna är miljövänligare än dagens, 
gör att utsläppen från trafi ken kommer 
att minska något.

Leveransen beräknas till årsskiftet 
2008-2009. Västtrafi k har lämnat en för-
säkran till Styrsöbolaget om att köpa de 
två färjorna av rederiet om Styrsöbolaget 
skulle förlora en kommande upphandling 
av trafi ken i södra skärgården. 

Trafi k in till City
Enligt Styrsöbolagets VD Magnus Arn-
ström är det fullt möjligt att i framtiden 

kunna köra färjorna i relativt hög fart 
ända in till City. Idag fi nns det dock en 
fartbegränsning på 8 knop på Göta Älv 
som gör att det inte skulle löna sig.  

– Enligt Västtrafi ks planer ska kollek-
tivtrafi ken ta över 20% av bilresorna 
inom en 20-års period. Detta innebär att 
det kollektiva resandet måste öka med 
cirka 125%. Detta är minst sagt en tuff 
utmaning, berättar Magnus Arnström. 
Man planerar en Skärgårdsterminal vid 
Skeppsbron. Det fi nns ett beslut på att 
man ska dra spårvagnen dit och där kom-
mer även att fi nnas bussar nära kajen. Vi 
menar att det visar att det fi nns ett genuint 
intresse hos huvudmannen för att utöka 
båttrafi ken även i City, säger han.

Stor utmaning
– Nu ser vi med spänning fram emot det 
kommande samarbetet med Västtrafi k, 
Göteborgs kommun, Sjöfartsinspektio-
nen, Göteborgs hamn m fl  organisationer 
för att få fram ett fartyg som inte bara blir 
uppskattat för sin driftekonomi och mil-
jövänlighet utan också värderas högt av 
såväl resenärer som besättningar, avslutar 
Magnus Arnström.

 Snabbare färjor och mindre utsläpp i

Göteborgs södra skärgård
Västtrafi ks styrelse och Göteborgs kommun har nu sagt ja till att privatägda Styrsöbolaget beställer två katamaraner som ska göra 
27 knops fart. De ska trafi kera sträckan från Vrångö längst söderut i södra skärgården, via Donsö till Saltholmen på fastlandet på under 
en halvtimme. En resa som idag tar 15 minuter längre tid.

Styrsöbolagets Vesta.

Färjorna kommer att 
ta 150 -180 passagerare 
och ska gå dubbelt så 
fort  fast med samma 
turtäthet som idag. 
De kommer att dra 
mindre bränsle per 
distansminut jämfört 
med de passagerar-
fartyg som trafi kerar 
skärgården idag.

Den norska katamaranen Rygerfjord var inhyrd för provtrafi k i Göteborgs södra och norra skärgård 19 mars-14 april 2005. 
Foto: Gunnar Söderberg

text: leena tegevi
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I strålande sol och högsommarvärme döpte 
vägdirektören i Stockholm, Susanne Lindh, 
Färjerederiets nya färja Jupiter. Färjan är den 
tredje i serien från varvet Uudenkaupungin 
Työvene OY i Nystad i Finland. De två tidigare 
levererade är Venus och Pluto.

Den 5 juni samlades ett 20-tal inbjudna 
gäster vid färjeläget på Ljusterö för att 
vara med när Färjerederiets senaste till-
skott invigdes och blev offi ciellt döpt. Den 
frigående färjan ska trafi kera Ljusterö-
leden och ersätter systerfartyget Venus. 

Susanne Lindh, vägdirektör i Stock-
holm, förrättade dopet och sa: 

– Det är viktigt att utnyttja våra vatten 
kanske mer än vad vi gör idag. De är en 
viktig del i vägsystemet. Och så önskade 
hon besättningen och färjan lycka till. 

Anders Werner, VD för Färjerederiet, 
tackade alla som jobbat med leveransen 
av fartyget och menade att många har lagt 
sin själ i arbetet. Fartyget är det tredje och 
sista i ”planetserien”.  

Bra arbetsmiljö
Befälhavaren Gunnar Sjöblom tycker att 
Jupiter har en mycket bra arbetsmiljö och 
är lättmanövrerad. Personalen har utvär-
derat systerfartygen Venus och Pluto och 
några små justeringar har gjorts på Jupiter 
för att ytterligare förbättra färjan.

 – Det är till exempel lätt att köra snålt 
eftersom man ser direkt hur mycket bräns-
le hon drar vid olika manövreringar, säger 
Gunnar Sjöblom. Sikten är mycket bra 
runt om och färjan manövreras på samma 
sätt både bakåt och framåt. Allt som be-

hövs är att snurra stolen 180 grader. Det 
går åt fyra besättningsmän per dygn för 
att hålla färjan i gång. Bemanningen är en 
befälhavare och en matros. 

Miljövänligt
Färjan har en avskrivningstid på 30 år. 
95 % av materialet är återvinningsbart. 
När färjan ligger still längre än 10 minuter 
stängs motorerna av och i stället kopplar 
man in land-el.  Detta tillsammans med 
effektiva marindieslar, katalysatorer, mo-
torvärmare och partikelfi lter gör den till 
ett mycket miljövänligt transportmedel. 

62 miljoner blev priset för den nya fär-
jan.

text och foto: leena tegevi

Susanne Lindh, vägdirektör i Stockholm, förrättade dopet av Jupiter. Här tillsammans med 
Anders Werner, VD för Färjerederiet.

Dop av Färjerederiets Jupiter

Jupiter:
Byggnadsvarv: Uudenkaupungin Työvene 
 OY, Nystad, Finland
Leverans: Maj 2007
Klass: Svenska Sjöfartsverket
Isklass: Svensk/Finsk 1B
Total längd inkl 
ramper: 86,2 meter
Skrovlängd: 75 meter
Bredd: 14 meter
Djupgående:  3,3 meter
Bruttodräktighet: 737
Bilkapacitet: 60 bilar
Passagerar-
certifi kat: 398 passagerare
Maskinrum: Obemannat
Framdrivnings-
motorer: 4 x 330 kW Volvo Penta 
 D12D-B MH
Generatoraggregat: 2 x 72 kW Volvo Penta 
 D5A-A TA
Avgasrening: CRT fi lter (partikelfi lter)
Propelleraggregat: 2 x Schottel STP 550
Alarmövervakning: Callenberg Engineering AB
Maxfart: 12 knop
Servicefart: 10 knop

”Många har lagt sin själ 
  i det här arbetet” 

Anders Werner

Befälhavaren på Jupiter, 
Gunnar Sjöblom.
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Ett par hundra tusen människor och alla 
möjliga sorters fl ytetyg mötte Götheborg III 
när hon den 9 juni, efter 20 månader, åter-
vände till hemstaden från sin framgångs-
rika seglats till Kina. Fartyget lämnade Gö-
teborg i oktober 2005 och avfärden följdes 
då av omkring 200 000 personer. Minst lika 
många mötte upp längs med infarten till 
hamnen denna strålande högsommardag. 

Fartyget angjorde den södra farleden ge-
nom Göteborgs skärgård och vid Rivö 
låg man för ankare och inväntade alla 
eskorterande farkoster. Det var många 
som ville åka med något passagerarfartyg 
från Lilla Bommen för att möta Ostindie-
fararen ute i skärgården. Köerna ringlade 
långa på kajen. Endast ett fartyg saknade 
väntande passagerare  Det var St Erik. Där 
kryllade det istället av poliser och bomb-
hundar som förberedde fartyget för att ta 
med det svenska kungaparet och Kinas 
president Hu Jintao ut till havs. Ombord 
på m/s Lasse Dahlqvist fanns represen-
tanter från Sjöfartsforum med ett antal 
inbjudna riksdagsledamöter för att möta 

Ostindiefararen och följa hennes segertåg 
in i Göteborgs hamn. 

Vattnet kokade av farkoster
Tusentals fritidsbåtar ville också möta upp 
Ostindiefararen ute vid Rivö. Vattnet runt 
skeppet formligen kokade av allehanda 
farkoster. Kustbevakning och sjörädd-
ning fanns på plats för att försöka hålla 
någon ordning, och till sin hjälp hade de 
räddningstjänstens fartyg som använde 
brandsprutor för att stoppa alltför när-
gångna fritidsbåtsförare. Sjöpolisen kon-
centrerade denna  dag sina insatser på 
statsbesöket ombord i m/s St Erik. 

Vid lunchtid lämnade Götheborg III 
Rivö för den sista etappen in i hamnen. 
Tusentals båtar hälsade, tutade och folk 
vinkade till besättningen på Ostindie-
fararen som sköt salut med kanonerna. 
Helikoptrar hovrade ovanför skeppet och 
hela vägen in till Göteborg var det tjockt 
med folk på bergsknallar och hustak. 
Stämningen var magisk och besättningen 
ombord på Ostindiefararen fi ck med sig 
publiken längs stränderna i ”vågen”. 

Folkfest med fyrverkerier och salut
Vid Älvsborgsbron fi ck fritidsfartygen 
stanna och endast passagerarfartyg och 
arrangörsbåtar följde Ostindiefararen 
fram till Frihamnspiren. Där, mitt i cen-
trala Göteborg, lade skeppet till under 
hurrarop, pompa och ståt. Man sköt salut 
och fyrverkerier. Sen blev det stor folkfest 
med uppträdande och intervjuer på den 
uppbyggda scenen. Besättningen bjöd på 
shanti-sång och i publiken fanns förutom 
Kinas president, det svenska kungaparet 
och prins Carl Philip, utrikesminister 
Carl Bildt med fl era. Evenemangsområ-
det var öppet hela helgen och där fanns 
utställningar och aktiviteter, möjlighet 
att träffa besättningsmän, bildvisning 
med storslagna bilder från hamnstop-
pen i Kanton och Shanghai, artister och 
mycket annat. Älvsnabben, Trindeln med 
fl era passagerarfartyg gick i skytteltrafi k 
mellan Lilla Bommen och festivalområdet 
på Frihamnskajen. Det var ett storslaget 
evenemang som fi ck förvånansvärt lite 
uppmärksamhet av Sveriges Television.
text & foto: leena tegevi

Ostindiefararen åter hemma i    Göteborg! 
Ostindiefararen Götheborg III
Längd: 40,9 meter

Längd totalt med bogspröt: 58,5 meter

Bredd: 11 meter

Höjd över vattenlinje: 47 meter

Djupgående: 5,25 meter

Segelyta: 1 964 m² 

Barlast: Drygt 292 ton bly

Deplacement (vikt skepp och last): 1 150 ton

Besättning: Ca 80 personer ombord; ca 20 fast besättning, 
ca 50 elever och 10 platser för forskare, journalister etc.

Bunkring: Mat för 80 personer i 60 dagar + 30 dagars reserv. 
Vattenpump med dygnskapacitet på 18 000 liter färskvatten.

Navigation: GPS, elektroniska sjökort, radar, gyrokompass 
och Satcom B

Motorer:
- Framdrivning 2 X Volvo Penta TAMD 163A (16 liter) à 405 kW 
  = total effekt på 1 100 hästkrafter
- El-generering 2 X TAMD 103 (10 liter) à 180 kW
- Nödmaskineri 1 X TAMD 74 (7 liter) à 90 kW

Genomsnittlig fart: 5-6 knop

Källa: www.soic.se 

Not.
Den ursprungliga ostindie-
fararen ”Götheborg” gick 
på grund och förliste vid 
Hunnebådan vid inloppet till 
Göteborg den 12 september 
1745. Skeppet var fullastat 
med bl a the, porslin, siden 
och kryddor men kom bara 
nästan i hamn efter sin tredje 
Kinaresa, som varat i hela 30 
månader. Det har spekulerats 
en del om grundstötningen i 
själva verket var ett försäk-
ringsbedrägeri. 
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Peter Arulf har varit många år till sjöss, 
men aldrig trafi kerat så trånga vatten som 
sommaren 2007.  

Han har stått på bryggan på Johnson 
Lines fartyg, han har arbetat för Stena Roro, 
Stena Sealink och för norska rederier. Han 
har gått med skogsprodukter under isvintrar 
i Östersjön och med olja i bojlastare i hårt 
väder på Nordsjön.

Under några hektiska månader har han nu 
fört befäl på passagerarfartyget Storhol-
men, som går i trafi k på Dalslands kanal, 
mellan Håverud och Bengtsfors.  

– Det är nog det mest spännande jag 
gjort, säger han. Det är sannerligen inte 
lätt att manövrera Storholmen genom 16 
slussar på sträckan med en höjdskillnad 
på 45 meter. Slussarna vid Håverud är fyra 
meter och fem centimeter breda. Storhol-
men mäter 3,99 meter. Då gäller det att 
hålla tungan rätt i mun.

Den gamla damen har inte ens en så 
modern bekvämlighet som  bogpropeller, 
Peter Arulf får vricka henne fram i trånga 
passager.     

Men det är inte bara spännande, det är 
också ett avkopplande jobb mellan tör-
narna till sjöss.

– Här får jag köra båt och slipper allt 
pappersarbete och administration som 
hör till en kaptens uppgifter ombord på 
lastfartygen. Löner och ekonomi får re-
daren i Bengtsfors ta på sig. 

– Och när hösten kommer har jag knap-
past svårt att få ett jobb så stor som befäls-
bristen är i dag. Det känns skönt att vara 
utbildad för ett yrke som är efterfrågat.  

Morfars rederi
Redare för Storholmen Rederi AB är 
Karl-Erik Andersson. Han är född 1941, 
uppväxt vid kanalen och känner den som 

sin egen fi cka. Han gör nu sin 38:e säsong 
som kanalbåtsskeppare.

– Det låter mycket, men inget jämfört 
med min mor, hon tog hand om passa-
gerarna ombord i 57 år. Nu basar min 
sambo Boel Telwe i kök och salong.

Karl-Erik Anderssons morfar Oskar 
Persson startade rederiet 1934. Fyra år 
senare kom Storholmen till kanalen.  

Hon är byggd 1896 på Oskarshamns 
varv och har plats för 100 passagerare. En 
dansk beställde henne i tron att en ångare 
skulle locka badgäster till hans krog vid 
Furesöen på Själland. Men någon hade 
mätt fel, fartyget var för stort för den lilla 
insjön. 

Vid sekelskiftet hamnade hon i Gävle 
som personalfärja med namnet Bomhus  
II. Senare har hon under olika namn 
haft Enköping (s/s Fagerudd), Holmsund 

(s/s Döbeln) och Ropsten (där hon fi ck 
namnet Storholmen) som hemmahamnar. 
1935-1938 gick hon i linjetrafi k mellan 
Marstrand och Göteborg. 

140 000 slussningar
– Storholmen är ett gediget bygge och har 
underhållits väl, förklarar Karl-Erik An-
dersson. När Sjöfartsverket besiktigade 
henne i höstas sa inspektören att skrovet 
är så bra, att hon skulle kunna leva 100 år 
till. Nu har hon gått på Dalslands kanal 
i 69 år och hunnit med mer än 140 000 
slussningar. 

Ångpannan togs ut 1952, sedan har hon 
avverkat tre dieselmotorer.

– Nu sitter en Volvo Penta i maskinrum-
met och hjälpmotorn är en Perkins. Och 
att skrovet är bra är inte så konstigt, jag 
tror vi bytt varenda plåt under åren. 

Nu har Karl-Erik Andersson nått pen-
sionsåldern. Blir det en fjärde generation 
bakom rederiet?

– Antagligen inte, svarar Karl-Erik An-
dersson. Långsamt måste jag vänja mig 
vid tanken att bjuda ut Storholmen. Det 
känns litet hårt, detta har varit mitt liv, 
mitt yrke och min hobby. Vem som ska ta 
över vet jag inte, man blir inte rik som ka-
nalredare. För att klara ekonomin har jag 
haft litet fastighetsförvaltning vid sidan 
om och jobbat med jord och skog. Tiden 
har räckt till, turistbåtssäsongen är kort. 

text: nils-erik lindell   bilder producerade av sharpcutmedia

Skönt få köra båt, 
säger kaptenen som tog ledigt från storsjöfarten

”Det är nog det mest 
 spännande jag gjort. 
 Det är sannerligen 
 inte lätt att manövrera 
 Storholmen genom 
 16 slussar på sträckan 
 med en höjdskillnad 
 på 45 meter.”

Storholmens redare Karl-Erik Andersson.
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Under politikerveckan på Gotland var Visby 
den kanske ”hetaste” staden i Sverige. 
Förutom kända och okända politiker, press 
och publik, fanns ett stort antal organisatio-
ner och branscher på plats för att arrangera 
seminarier och paneldebatter. Ett gyllene 
tillfälle att ”nätverka” under informella 
former.

Visby i hetluften
Det var lite kallt men mestadels uppehålls-
väder under årets Almedalsvecka i början 
av juli. På gator och torg samlades tusen-
tals människor för att lyssna på föredrag, 
delta i seminarier, diskutera med varandra 
eller för att skapa nya kontakter. Många 
fortsatte med det ända in på småtimmarna 
för att sedan vara igång igen vid första 
frukostmötet klockan 8. 

Miljön i fokus
Det var ett stort utbud av föredrag under 
veckan. De allra fl esta hade någon bäring 
på miljön, lokalt eller globalt. Svensk 
Transportnäring arrangerade en panelde-
batt om hur framtidens transporter ska se 
ut. Svenskt Näringsliv disktuerade EU:s 
klimatmål, Svenska Lokaltrafi kförening-
en Sunda kommunikationer och Redare-
föreningen Utsläppsrättigheter. 

Sjöfartsforum fanns på plats och arrang-
erade tillsammans med Sveriges Hamnar 
en paneldebatt med rubriken Hållbara 
hamnar. Moderator var nyhetsreportern  
Margit Silberstein och i panelen fanns 
Mikael Carlsson från Naturvårdsverket, 
riksdagsledamöterna Karin Svensson 
Smith (mp) och Erik Eriksson (c) samt Sjö-

fartsforums vice ordförande Erik Nilsson 
(Göteborgs Hamn) som representerade 
Sveriges Hamnar under debatten.

Diskussion om utsläppsrättigheter
Sveriges Redareförening hade för sjätte 
året i rad sin utställning på Donnersgatan. 
Där visades bland annat hur AIS fungerar 
och det fanns även möjlighet att få prov-
köra olika fartyg i en fartygssimulator. 
Under tisdagen invigdes utställningen av 
ordföranden i Svenskt Näringsliv, Signhild 
Arnegård Hansen och därefter arrangera-
des ett välbesökt seminarium och panel-

debatt med titeln ”Mer sjöfart för bättre 
miljö!” Man diskuterade regeringens ut-
redning om handel med utsläppsrättighe-
ter för kväveoxider och svavel. I panelen 
deltog Carina Olsson, Miljö- och jord-
bruksutskottet, Lars-Erik Liljelund, ge-
neraldirektör på Naturvårdsverket, Dan 
Sten Olsson, ordförande i Sveriges Reda-
reförening, Martin Gavelius från Öhrlings 
PriceWaterhouse Coopers samt utredaren 
från Sjöfartsverket Gunnar Eriksson.

text och foto: leena tegevi

Från vänster; Mikael Carlsson från Naturvårdsverket, riksdagsledamöterna Karin Svensson 
Smith (mp) och Erik Eriksson (c, ) Erik Nilsson från Göteborgs Hamn, moderatorn Margit 
Silberstein samt P-O Jansson från Transportgruppen som inledde mötet.

Signhild Arnegård Hansen inviger Sveriges Redareförenings utställning 
med VD Håkan Fribergs assistans.

Redareföreningens utställning var en populär mötesplats.

Almedalsveckan 
– lyckat möte mellan näring och politiker
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En behörig sjökapten har en gedigen 
utbildning och minst tolv månaders sjötid i 
bakfi ckan. De fl esta studenter behöver inte 
bekymra sig om något mer då de läser till 
sjöbefäl. Tyvärr fi nns det ett fåtal personer 
som väldigt gärna vill, men inte har fysiska 
förutsättningar för att arbeta på däck. Hur 
är det för dem som bara nästan uppfyller 
kraven? Finns det ändå hopp?

En måttligt synskadad person får arbeta 
som däckspersonal under förutsättning 
att denna bär glasögon, som är fastsatta 
vid kroppen på något sätt, samt under för-
utsättning att han har ett extra par glasö-
gon med sig. Så är inte fallet med hörsel-
skadade personer. Det fi nns en gräns för 
vad hörselskadade ska klara att uppfatta, 
oavsett hur bra personen hör med hörap-
parat. 

Min dröm är att bli sjökapten. Tyvärr 
har jag en medfödd hörselskada, som sät-
ter käppar i hjulen för mina framtidspla-
ner. Sjölagen hindrar mig från att arbeta 
på däck, som radiotelegrafi st eller som 
maskinist, eftersom jag inte klarar före-
stående hörseltest. 

Lagar och bestämmelser
Lagen säger att hörselkraven för behörig-
hetsgrupp A (däckspersonal) skall ”vid 
prövning av vardera örat för sig väl upp-
fatta ordinär konversationsstämma på 

fyra meters avstånd och ordinär 
viskstämma på en meters 

avstånd, i båda fallen utan 
hörapparat och utan syn-
stöd”. Dessutom skall en 

sjöman som för första 
gången tillträder en för-
fattning pröva hörseln 
med en tonaudiome-
ter, och uppfattnings-
förmågan för frek-
venserna 500, 1000 

och 2000 Hertz 
får då ej överstiga 
25 decibel (SJÖFS 

1990:7, 4§). Detta 
innebär i praktiken att 
personen måste kunna 

höra tillräckligt svaga ljud-
signaler på vissa frekvenser. 
Också testet med audiometer 
görs utan hörapparat.

Högteknologiska hjälpmedel
I sjölagen skrivs ingenting om tillåtna 
hjälpmedel för hörselskadade ombord. 
Det kan ha att göra med att författningen 
ändrades senast 1990. På den tiden kan-
ske hörapparaterna inte var tillräckligt 
praktiska, tåliga och lätthanterliga för 
sjöbruk. Annat gäller idag. Dagens ap-
parat är en liten formgjuten plastpropp 
man sätter in i örat, och har en slang till 
den lilla mikrofonen och förstärkaren som 
vilar stadigt bakom örat. En del modeller 
är till och med byggda så att mikrofon, 
förstärkare, ljudkontroll, batteri, ja allt 
nödvändigt, fi nns installerat inuti den lilla 
plastpropp som sitter i ytterörat. Sådana 
modeller sitter otroligt stadigt, eftersom 
de inte har någon stor, utstickande del som 
får apparaten att fl yga av om något stöter 
till den.

Förutom hörapparater fi nns en mängd 
andra hjälpmedel som eliminerar den 
hörselskadades risk att missa en viktig 
ljudsignal eller ett meddelande till sjöss. 
En s.k. hörselslinga kan kopplas till hög-
talarsystemet, så att alla meddelanden tas 
upp trådlöst som elektriska signaler, och 
omvandlas inuti apparaten till tydligt ljud. 
Slingan kan också kopplas till VHF:en,
vanliga radion, mm. 

Speciella programmerbara armbandsur 
med inbyggd vibrator kan vibrera och visa 
lysande symboler på urtavlan om en tele-
fon ringer eller om något varningssystem 
ombord går igång.

Lika möjligheter?
Tekniken går framåt oerhört snabbt. Där-
för borde det vara tillåtet för hörselska-
dade att arbeta på däck, om de hör lika 

bra eller till och med bättre än alla andra 
då de använder hjälpmedel. Korrigerings-
glas har ju länge ansetts vara ett accepterat 
hjälpmedel för synskadade till sjöss. Nu är 
det hörapparatens tur att träda fram.

Vattenproblemet
Ett par moderna hörapparater tål lite 
vattenstänk, även om de inte mår bra av 
att dränkas. Jag har dock själv en hörap-
parat, som råkade bada tillsammans med 
mig och då dränktes fullkomligt i bräckt 
vatten. Den fungerar hur bra som helst än 
idag, månader efter händelsen.

Faktum kvarstår att hörapparater inte 
är helt vattentäta. Detta kan lyckligtvis 
lösas genom att förvara ett par reservap-
parater samt extrabatterier i en vattentät 
plastpåse, en sådan som används för vat-
tentät förvaring av mobiltelefoner, som 
binds vid kroppen. 

Å andra sidan, ett sjöbefäl spenderar 
vanligtvis det mesta av sin tid inomhus. De 
gånger han arbetar utomhus, och hörap-
paraten riskerar att utsättas för saltstänk, 
är de troligen lika utsatta för slitage eller 
eventuellt förlust som ett par glasögon i 
samma situation.

Dispens – och lagändring
Det är dags att genomföra en ny utred-
ning angående hörselskador till sjöss. 
Min dispensansökan, som antagligen blir 
den första i sitt slag, kan sparka igång 
en ny prövning av de redan existerande 
föreskrifterna. Efter samråd med Social-
styrelsen, kan Sjöfartsverket bestämma 
om mitt fall blir undantaget från regeln. 
Förhoppningsvis leder uppmärksamheten 
även till lagändring.

Ett otillåtet handikapp 

text: emma lundström
gymnasiestudent vid marina läroverket och (förhoppningsvis) blivande sjöbefäl

” Tekniken går framåt
 oerhört snabbt. Därför 
 borde det vara tillåtet 
 för hörselskadade att 
 arbeta på däck, om de 
 hör lika bra eller till och 
 med bättre än alla andra 
 då de använder 
 hjälpmedel.”

HÖRSELSKADA
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Från Kust och Hav
Flera kvinnor i Sjöfartsverkets 
styrelse
WISTA Swedens ordförande Lena Göth-
berg, senior underwriter på Codan Marine 
Services, och Margareta Lützhöft, uni-
versitetslektor på Chalmers Sjöfart och 
marin teknik, har av regeringen utsetts 
till ledamöter av Sjöfartsverkets styrelse. 
Förordnandet gäller från den 1 juli 2007 
till den 31 maj 2008.

– Utnämningen är hedrande för både 
mig och WISTA Sweden. Det ska bli 
mycket intressant att få vara med och 
påverka utvecklingen inom sjöfarts-
näringen och att arbeta för goda förut-
sättningar för sjöfarten på Sverige och 

för svensk sjöfart. Den erfarenhet jag fått av att bygga relationer 
genom att vara ordförande i branschens kanske bredaste nätverk, 
tar jag med mig in i detta uppdrag, säger Lena Göthberg.

– Det ska bli en utmaning, lärorikt och intressant. Efter första mötet 
ser jag fram emot att lära känna styrelsen närmare och ett givande 
samarbete, säger Margareta Lützhöft, som är sjöfartsforskare med 
specialisering på människa-maskinfrågor inom kompetenscentrat
Lighthouse.

Sjöfartsverkets nuvarande styrelse:
Ordförande
Verkställande direktören, Jan Sundling
Ledamöter
Kommunikationskonsulten, Guy Ehrling
Professorn, Lars Johansson
Kommunalrådet, Eva Nypelius
Senior underwriter, Lena Göthberg
Universitetslektorn, Margareta Lützhöft
Egna företagaren, Elizabeth Nyström
Utvecklingschefen, Ann Frisk
Generaldirektören SjöV, Jan-Olof Selén
Personalföreträdare
SACO - Johan Bagge, ersättare Billy Wallroth
ST - Tapani Hoffrén, ersättare Lars Törnqvist
SEKO - Göte Karlsson, ersättare Lennart Johansson

Seminarium om evakuering till sjöss
Sjöfartsmuseet i samarbete med Utrikesdepartementet och För-
svarsmakten arrangerar ett seminarium i Göteborg den 26 septem-
ber om evakuering till sjöss. Sjöfartens roll i kris och katastrof samt 
svenska myndigheters beredskap diskuteras. För mer information 
se www.sjofartsmuseum.goteborg.se

Kortaste vintern
Den gångna vintern 2006/2007 blev en av de kortaste någonsin. 
Det berodde på den milda hösten och vinterns sena inträde. Under 
1970-talet inträffade några liknande vintrar, men ingen så kort som 
den senaste.
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Fartyg byggt av stål från World Trade Center
USS New York heter ett amerikanskt krigsfartyg som har byggts 
med 24 ton stål från det raserade World Trade Center. Det är 
specialdesignat för att agera mot terroristattacker. Besättningen är 
360 man samt en bataljon med 700 krigsutrustade  marinkårssolda-
ter. Fartyget låg på varv nära New Orleans under orkanen Katrina, 
men klarade sig utan större skador. Sjösättningen är planerad till 
2007.

Regeringens handlingsplan för regelförenklingar 
Regeringens främsta mål är att bryta utanförskapet genom fl er jobb 
i fl er och växande företag. Med anledning av detta presenterade nä-
ringsminister Maud Olofsson en handlingsplan för regelförenklingar 
för Sveriges företag den 5 juni. Handlingsplanen grundar sig på 
förslag från företag, privatpersoner, näringslivsorganisationer, myn-
digheter och övriga departement. Förslagen som inkommit omfattar 
allt ifrån revisions- till miljöfrågor. 

– Det ska bli enklare, roligare och lönsammare att vara företagare 
i Sverige. Om reglerna utformas på ett enklare sätt kan företagarna 
ägna mer tid och resurser till att driva och utveckla sin verksamhet 
så att de kan växa och anställa. Sverige behöver fl er entreprenö-
rer som gör verklighet av sina idéer och som vågar satsa tid och 
pengar på att investera i framtiden, säger näringsminister Maud 
Olofsson. Målet för regelförenklingsarbetet är att företagens admi-
nistrativa kostnader för samtliga statliga regelverk ska minska med 
minst 25 procent till hösten 2010. Syftet är också att regelförenk-
lingsarbetet ska leda till en märkbar förändring i företagens vardag. 
Regelförenklingsarbetet bedrivs i nära samverkan och dialog med 
näringslivet. Näringsdepartementet har inrättat en central samråds-
grupp för regelförenklingsfrågor med näringslivet.

Göta kanal vann om-
röstningen om Sveriges 
sju underverk!
Med drygt 20 % av rösterna 
placerade sig Göta kanal först 
bland Sveriges sju Underverk 
ibland 21 nominerade. Under tre 
veckor i sommar har Sveriges 
Radios lyssnare fått rösta på 
sina favoritkandidater för att 
bland de nominerade välja ut 
sju svenska underverk. 
Vinnarna presenterades i Veten-
skapsradion Historia och Göta 
kanal var en klar vinnare. De öv-
riga framröstade underverken är 
Ale Stenar, Malmö Moské, Lunds 
Domkyrka, Karlskrona stad, Vis-
by ringmur och Hällristningarna 
i Tanumshede. 

– Vi är stolta och lyckliga och skänker en extra tanke till Baltzar 
von Platen under kanalens 175-årsjubileum, sa kanaldirektör Claes-
Göran Österlund när resultatet presenterades.

Lena Göthberg, är ny 
ledamot i Sjöfartsverkets 
styrelse.

Sveriges Radios lyssnare har 
röstat fram Göta kanal som ett 

av Sveriges sju underverk.

Margareta Lützhöft 
är ny ledamot i 
Sjöfartsverkets 
styrelse.
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MedlemsnyttSjöräddningssällskapet hyllade frivilliga
Den 1 juni hyllades de frivilliga som engagerat sig för svensk sjö-
räddning under Sjöräddningssällskapets 100 år. Närvarande var 
Sjöräddningssällskapets högsta beskyddare Kung Carl XVI Gustaf 
och Drottning Silvia. Flera av Sjöräddningssällskapets systersäll-
skap i världen kom till Göteborg för att fi ra. Många av dem anlände 
med räddningsbåt. Ett 70-tal räddningsbåtar från norra Europa kom 
till Eriksbergskajen mellan 1 och 5 juni. 

Sjöräddningssällskapet startades av frivilliga och sällskapets 
verksamhet baseras fortfarande på frivilligas insatser. Idag står fl er 
än 1500 frivilliga sjöräddare beredda att på 15 minuter varje dygn 
året om rycka ut när larmet går. De frivilliga besättningsmännen utgör 
ryggraden i Sjöräddningssällskapet. Sedan 1907 har fl er än 5000 
kvinnor och män engagerat sig frivilligt i Sjöräddningssällskapet. 
Deras tid, engagemang och kunskap har i ett sekel utgjort 
Sjöräddningssällskapets främsta och största gåva. 

Segelskutor får dela på en halv miljon
Statens Maritima muséer delar ut en halv miljon kronor för ”bidrag 
till vård och bevarande av historiskt värdefulla fartyg, främst segel-
fartyg”. Det är segelfartygen Amber från Stockholm, Constantia från 
Solna, Isolda från Göteborg och Sunbeam från Stockholm som får 
dela på pengarna. 

WISTA Sweden uppmärksammar ledarskapets betydelse för 
utvecklingen inom shippingnäringen
Nu är en jury till WISTA Swedens ledarskapspris utsedd. Priset, 
WISTA Swedens Kompassros, instiftades i samband med förening-
ens 20-års jubileum i våras. Det ska gå till den ledare inom shipping 
och trading som kombinerar ett visionärt och målinriktat ledarskap 
med ett lika stort engagemang för sin organisation.

– Vi tycker att det är dags att sätta fokus på ledarskapets betydelse 
för branschens utveckling. Det behövs positiva förebilder och goda 
företrädare som på olika sätt kan medverka till att shippingbran-
schen lyfts fram som en intressant och stimulerande sektor att arbeta 
inom, säger Lena Göthberg, ordförande i WISTA Sweden och för 
juryn. WISTA Swedens Kompassros kommer att delas ut för första 
gången på Världssjöfartens Dag i Göteborg den 27 september i år. 

Juryn för WISTA Swedens Kompassros består av:
Kersti Tagesson, Personalchef, Stockholms Hamnar
Percy Österström, VD, Österströms Rederi AB
Ulf Granander, VD, ACL Sweden AB
Marie Trollvik, Konsult, Trollvik Resurs & Aktivitetsprogrammet 
Partnerskap 
Lena Göthberg, Senior underwriter, Codan Marine Services, 
ordförande, WISTA Sweden

Waxholmsbolaget projekterar mindre vinterbåtar
För att höja trafi kstandarden, speciellt under vinterperioden avser 
Waxholmsbolaget beställa ett eller två nya mindre vinterfartyg. 
Planen är att utöka trafi ken och att få en ökad standard året runt. 
Längden på de nya fartygen beräknas bli cirka 31 meter och bred-
den 8,7 meter. Fartygen kan ta 200 passagerare i D-området. De 
isgående systerfartygen Sandhamn, Dalarö och Söderarm är modell 
för de nya båtarna som kommer att bli av samma typ fast cirka 10 
meter mindre. De kommer att byggas efter samma koncept men blir 
en våning lägre. Framdrivningen kommer att ske med roderpropeller 
och två eller fyra dieselmotorer. Projekteringen har utförts i sam-
arbete med ILS i Finland som även har gjort modelltester i öppet 
vatten och i is. 

Rederiet håller för närvarande på och selekterar vilka varv som ska 
få det tekniska underlaget för att kunna lämna anbud. Första fartyget 
beräknas levereras i mitten av 2009. 

Sushi till sjöss
Den japanska nationalrätten gick i sommar att inmundiga på svensk 
skärgårdsbåt. Det var Yasuragi Hasseludden som under juli och 
augusti erbjöd sushikryssningar ombord på Gustaf III från Nybroviken 
till Hasseludden två gånger om dagen. 

Högtidlig examen på Marina läroverket 
Den 2 augusti tog skärgårdsbefälen sin efterlängtade examen. Under 
högtidliga former delades examenbevis samt stipendier ut på Marina 
läroverkets skolgård.

Premier för goda studieresultat fi ck Lotta Denkert, Peter Jonsson, 
Marcus Gunnari samt Jimmy Larsson. 

Många av eleverna kommer jobba vidare på sina praktikplatser i 
höst. Två elever har kommit in på Kustbevakningens aspirantutbild-
ning. Huvudlärare under utbildningen har varit Lennart Alberg samt 
Daniel Franzen Lindefors.

Preliminär GA-ritning
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Ragge avtackad
Vid en ceremoni den 11 juni ombord på M/S Sandhamn av-
tackades kaptenen Ragnar (Ragge) Arvenäs för sina många år i 
Waxholmsbolaget. Han är född 1938 och började jobba som som-
marextra 1968. 1972 fi ck han fast anställning och var då kapten på 
rederiets ångfartyg S/S Waxholm, S/S Storskär och S/S Norrskär. 
1973 blev Ragnar ordinarie befälhavare på S/S Storskär där han 
tjänstgjorde fram till hösten 2006.

Larsinge går hem
Larsinge Carlsson har varit anställd på FKAB i 46 år, dvs. från starten. 
Från och med i höst går han i pension och lämnar över sina uppdrag 
till arbetskamraterna. Han kommer nu att ägna mer tid åt sina intres-
sen som barnbarn, modellbyggen och resor.

Foto: Jan Norell

Departement &
myndighet

SSTC satsar stort
Scandinavian Safety Training Centre bildades 2005 och har redan 
seglat upp som en normgivande utbildningsresurs inom kvalifi cera-
de säkerhetsutbildningar för näringsliv, landsting, stat och kommun. 
Det hela började då några av Sveriges duktigaste säkerhetsutbildare 
med erfarenhet från försvarsmakten, näringslivet, sjukvården, sjöfart 
och räddningstjänsten slog sina kloka huvuden ihop och bildade 
SSTC. 

– Vår vision är att utvecklas som en nationell utbildningsresurs 
inom säkerhetsområdet för människa och miljö till sjöss och på land. 
Det fi nns ingen annan organisation i Sverige som tar ett nationellt 
helhetsgrepp om dessa frågor, säger Rolf Karlsson VD på SSTC.

Målsättningen är att bli Sveriges bästa ”Safety Training Centre” 
och att utbildningarna skall vara normgivande för sin kvalitet, stan-
dard och genomförande. SSTC riktar sig till alla företag och organi-
sationer där det förekommer risker i samband med yrkesutövandet, 
från restauranger till offshore- och fl ygverksamhet. När det gäller 
sjöfart fi nns även utbildningar inom sjösport- och fritidsbåtsek-
torn. Utbildningarna sorteras under huvudområdena Management 
och krisberedskap, Krishantering, Miljösäkerhet, Sjösäkerhet, 
Brandskydd, Sjukvård och Flygsäkerhet. SSTC är certifi erade av 
både SAS Flight Academy och Sjöfartsverket samt godkända ut-
bildningsanordnare av bl.a. Svenska Brandskyddsföreningen och 
Internationella havskappseglingsförbundet

SSTC har idag två utbildningscentra, ett på Käringön och ett under 
uppbyggnad i södra Stockholm. Centrat på Käringön är utbyggt i två 
etapper av tre. Den sista etappen kommer att vara färdigutbyggd 
under 2008. Dessutom håller SSTC på att projektera och uppföra 
en ny helt unik anläggning i Jordbro, Stockholm som kommer att 
vara fullt utbyggd 2010. På båda anläggningarna kommer det att 
fi nnas specialdesignade simulatoranläggningar, vattenövningshal-
lar, brandfält och miljösäkerhetsanläggningar. 

Dockstavarvet köper in sig i Muskövarvet 
Dockstavarvets moderbolag, Aludesign i Docksta AB, köper 55 % 
av aktierna i Muskövarvet AB. Verksamheten startades för två år 
sedan av Krister Andersson, Matias Stamboe och Ulf Holmqvist och 
bedrivs i en anläggning som hyrs från Fortverket och ligger utanför 
bergrumsanläggningarna på Muskö. Grundarna står kvar som ägare 
med 15 % vardera och fortsätter att driva företaget.

Tillsynshandboken som checklista
Nu fi nns Sjöfartsinspektionens Tillsynshandbok att läsa på 
Sjöfartsverkets hemsida. Här fi nns allt från krav på livräddnings-
utrustning till arbetsmiljöfrågor. Handboken är främst avsedd som 
stöd för inspektörerna i deras kontrollarbete men den kan också 
underlätta i arbetet ombord. Tillsynshandboken fi nns på www.sjo-
fartsverket.se - Sjöfartsinspektionen – Tillsyn – Tillsynshandbok.

Haverikommissionen tar över utredningar
EU:s ministerråd har beslutat om att medlemsstaterna ska garan-
tera en helt oberoende utredningsorganisation. Därför tar Statens 
haverikommission över uppdraget att utreda olyckor till sjöss från 
Sjöfartsinspektionen. Sjöfartsinspektionens utredningsenhet kom-
mer dock att bibehållas som ett led i inspektionsverksamheten. 

Pressreleaser
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FKAB designar transportfärja
Under maj månad skrev Kållandsö varv och Vrångö Sjötransport ett 
avtal om byggnation av en ny transportfärja för rederiets verksamhet 
i Göteborgs södra skärgård. Byggnationen startar  under hösten 
2007 och färjan beräknas vara klar i augusti 2008.

Kållandsö varv har nu gett FKAB i uppdrag att stötta dem under 
hela byggprocessen. FKAB kommer vara ansvariga för framtagan-
det av alla ritningar och dokument som krävs för byggnationen av 
skrov, system och utrustning på färjan. Från och med nu och fram till 
leverans kommer mellan 1 och 5 personer jobba heltid med projektet 
från FKAB:s sida.

Grunddesignen av färjan, som togs fram av FKAB i nära samarbete 
med redaren, är specialanpassad för redarens behov. Designen kan 
kort sägas kännetecknas av hög fl exibilitet och stor miljöhänsyn. 
Den är utrustad med kran och ett mycket fl exibelt rampsystem vil-
ket gör att den kan hantera många olika typer av laster till och från 
mer eller mindre otillgängliga platser. Den har också möjlighet att ta 
ombord passagerare. Som det första mindre fartyget i Sverige kom-
mer den också att utrustas med ett SCR-system på huvudmotorerna 
vilket gör den till en av de mest miljövänliga fartygen i den svenska 
skärgårdsfl ottan. 

Första skärgårdsbåtarna med Internet
Blidösundsbolagets passagerare blir först med att kunna surfa på 
nätet under resan i Stockholms skärgård. Bolagets båda nyreno-
verade fartyg har utrustats med trådlöst Internet från Icomera, det 
företag som levererat SJs Internet för passagerare på X2000 och 
de nya Dubbeldäckarna. Blidösundsbolagets fartyg m/s Sjögull och 
m/s Sjöbris går i trafi k i Stockholms norra skärgård. De har reno-
verats under vintern och då även utrustats med trådlöst Internet. 
Passagerare med bärbar dator kan surfa på webben, ta emot och 
sända e-post och ansluta till sitt företags interna datanät. 

– Fler och fl er människor efterfrågar att vara uppkopplade, bland 
annat för att utnyttja restiden effektivt. Det kommer att göra det 
lättare att pendla med båt och ge möjligheter att förlänga skärgårds-
vistelsen. Vi hoppas att både sommargäster och bofasta upptäcker 
fördelen med att kunna koppla upp sig för att surfa eller arbeta under 
resan, säger Göran Ahlqvist, Blidösundsbolagets VD. Icomera är le-
dande inom fordonskommunikation med fl era europeiska tågföretag 
som kunder, bland annat SJ. Många av SJs passagerare väljer tåget 
för att kunna arbeta under resan. SJs Internet är Sveriges största 
Hotspot med tusentals användare varje dag. 

– Vårt samarbete med Blidösundsbolaget leder oss in i en ny 
bransch, säger Frederik Gustafsson, Icomeras VD. Det fi nns många 
fartyg i kustnära trafi k som behöver bättre kommunikation. Precis 
som för tågen erbjuder vi en komplett tjänst med driftsövervakning 
och telefonsupport. Icomeras kommunikationslösning använder 
fl era tekniker och operatörer parallellt, vilket ger stabil uppkopp-
ling och hög bandbredd. Exempelvis kan WLAN användas vid kaj, 
fl era mobila nät längs kusterna och satellitkommunikation ute till 
havs. Systemet växlar automatiskt mellan de olika teknikerna och 
användaren kan arbeta vidare och vara uppkopplad hela tiden, en 
patenterad Icomera-lösning.

Nya säkerhetsprodukter från 
Marinplus AB
Marinplus AB lanserar två nya vär-
mekameror från Flir Systems (USA). 
Navigator Pan/Tilt är en extremt kom-
pakt och robust värmekamera för fast 
montage. Med bara 24 cm höjd och 18 
cm bredd kan kameran placeras i stort 
sett överallt. Den styrs mycket enkelt 
med en joystick och kan panoreras 
360° åt sidan och tiltas 45° upp/ned. 
En riktningspil i bilden visar åt vilket 
håll kameran pekar. Genom att trycka 
på en knapp fl yttas kameran automa-

tiskt tillbaka till en förutbestämd riktning. Kameran optimerar bilden 
automatiskt och identifi erar temperaturskillnader från omgivningen 
så att objekt lättare särskiljs. Det går även att ändra ljus och kon-
trastförhållanden. En 2x digital zoom förbättrar räckvidd och särskilj-
ningsförmåga ytterligare. Det går dessutom att ändra bilden så att 
varma objekt visas vitt, svart eller rött – allt beroende på användarens 
krav och önskemål. Kameran klarar mycket tuffa förhållanden och är 
militärspecifi cerad. Dess inre är väl skyddat (IPX6-klass) och kame-
ran kan rengöras med slang och vatten. Med en inbyggd defroster 
för att värma skyddslinsen säkras en ren lins och perfekt kvalitet 
på bilderna även i extremt kall användning. Strömförbrukningen är 
endast 5 W.

FlashSight är en bärbar värmekamera som används som en ki-
kare med möjlighet att se och lagra bilder direkt i kameran, föra 
över bilderna till en dator med USB 2.0 eller se bilden direkt på en 
extern skärm. FlashSight är perfekt för kustbevakning, polis, militär, 
bevakningsföretag, räddningstjänst och fartyg med behov av en 
portabel kamera.

Hela 70 bilder kan lagras i kameran som har 7 h driftstid med ett 
uppladdningsbart lithiumbatteri. Det går att justera kontrast och ljus, 
och bildens polaritet kan vändas.

Kameran är militärspecifi cerad och gjord för mycket tuffa och 
tysta förhållanden då krav på att inte upptäckas är avgörande för 
en lyckad operation. Kameran väger mindre än 1 kg och är endast 
25 cm lång.

Sjöassuradörernas Förening införlivas med 
Försäkringsförbundet 2008
På årsmötet den 10 maj 2007 togs beslutet att införliva Sjöassura-
dörernas Förening med Försäkringsförbundet och därmed bli en del 
av varumärket Svensk Försäkring.

Beslutet ska formellt konfi rmeras på extra stämma och årsmöte 
före årsskiftet. Införlivningen med Försäkringsförbundet är planerad 
till den 1 januari 2008.

Avsikten är att få ett starkt förbund och ett starkt varumärke, som 
kan företräda hela försäkringsbranschen. 

FKAB öppnar kontor i Göteborg
Sveriges största fartygsdesigner, Uddevallabaserade FKAB, eta-
blerar sig nu i Göteborg. För att fi ra detta höll man öppet hus 
den 21 augusti och kontoret invigdes av Göteborgs starke man, 
kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson. Kontoret ligger på 
klassisk varvsmark i Götaverkens gamla träverkstad. Initialt kommer 
7 personer vara sysselsatta på det nya kontoret.

Italiensk stormfågel
Stormfågeln AB har tecknat ett licensavtal med IF Design s.r.l. i Turin 
i Italien avseende en ca 14 m lång exklusiv racerbåt (powerboat) 
med design av den kände italienske designern Dominique Taffi n. 
Båten ska tillverkas på basis av den miljövänliga Stormfågel-
teknologin. Produktion och inredning sker vid fabrik i Turin.
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Gasolexplosion i båt
Under sommaren skedde en allvarlig olycka som nästan kostade en 
människa livet. Under natten inträffade en kraftig explosion på en båt 
som låg förtöjd vid kaj. Vid explosionen skadades befälhavaren, som 
ensam lagt sig för att övernatta ombord, allvarligt men överlevde. 
Förutom brännskador fi ck han svåra skador på fötterna. 

Båten började brinna och sjönk efter ett tag. Den troliga orsaken 
verkar vara att gasol läckt och antänts av ett termostatstyrt värme-
aggregat, som gått igång under natten. 
Sjöfartsinspektionen kan notera följande om gasol:
• Gasol är tyngre än luft och söker sig till det lägsta utrymmet om-
bord, där det gärna samlas.
• För att förhindra detta bör fl askan förvaras i ett slutet utrymme. 
• Botten på detta utrymme bör vara ventilerat, t.ex. med en separat 
genomföring i bordläggningen (som mynnar ovan vattenlinjen) eller 
en vindsnurra (fl äkt driven av vinden).
• Slangarna eller rören bör kontrolleras regelbundet och bytas ut 
med jämna mellanrum. 
• Slangklämmor bör vara rostfria och dubblerade.
• Ha som rutin att alltid stänga av ventilen på fl askan, så undviker 
man att utsättas för läckage efter denna ventil. För att underlätta 
kan man montera en särskild fjärravstängning direkt på fl askan.
• Man bör överväga att skaffa en enkel variant av gasvarnare, läm-
pad just för gasol. En sådan ökar säkerheten avsevärt. 

Just denna båt användes för transport av passagerare. Eftersom 
den tar högst 12 passagerare och är mindre än 20 brutto behö-
ver den inte inspekteras av Sjöfartsinspektionen. Det kan i detta 
sammanhang nämnas att alla andra yrkesbåtar ska inspekteras av 
Sjöfartsinspektionen. Fritidsbåtar ska inspekteras om de är över 100 
brutto. I alla fall är det redaren som ansvarar för att detta sker. Det 
fi nns dock inget som hindrar att man låter särskilda besiktningsmän 
inspektera även en mindre båt. Lista över sådana besiktningsmän 
fi nns på Svenska Båtunionens hemsida www.batunionen.com. 

GPS-signaler lättstörda
Sjöfartsinspektionen har i tidigare utskick (SjöI informerar 4/2006) 
pekat på riskerna med att lita för mycket på uppgifter från GPS:er. I 
det förra sammanhanget talades det om störningar som medvetet 
skickas ut just för att störa de ganska svaga signalerna från satel-
liter. 

Det fi nns anledning att nämna att det även fi nns andra störnings-
moment som kan vara betydelsefulla. Det har visat sig att processo-
rer i moderna datorer, helt vanliga sådana, kan sända ut störsignaler 
på samma frekvens som GPS:signalerna ligger och därmed slå ut 
GPS:en. Detta problem är nytt och fanns inte för fem år sedan. Även 
andra, mer svårstyrda, felkällor fi nns. Solen skickar ut radiostrål-
ning som alstras av soleruptioner, och denna strålning kan alltså 
slå ut bl.a. GPS:signaler. Detta hände i december förra året, och 
det fi nns alltså all anledning att inte helt och hållet navigera enbart 
efter GPS.

Incidentrapportering Farliga sjökortsplottrar återkallas
Garmin sjökortsplottrar GPSmap 520 och GPSmap 520s är behäf-
tade med fel i hårdvaran som gör att de kan vara farliga att använda 
i och med att positionen blir fel. Därför uppmanar Garmin ägare till 
plottrar av följande modeller att lämna tillbaka dem för utbyte:
• GPSmap 520 serienummer 132 000 000-132 0001 915
• GPSmap 520s (utan givare) serienummer 
133 000 000-133 003 139
• GPSmap 520s (med givare) serienummer 
133 000 000-1333 003 369

Brister på fasta CO2-anläggningar
Det har vid ett antal tillfällen konstaterats att problem uppstått vid 
fasta CO2-anläggningar i fartyg. Problemen har orsakats av vibra-
tioner och korrosion och har lett till lösa skvalpskott, trasiga funda-
ment och stag, sprickor i rör samt vatten i tankarna. Även trasiga 
ventiler har förekommit då dessa varit av alltför dålig konstruktion. 
För att råda bot på detta föreslås bättre förebyggande underhåll 
och bättre utbildning för besättningarna. Det kan tilläggas att det är 
väsentligt att kvalitetsbedöma CO2-gasen från början genom att ta 
prover och kontrollera vattenhalten. Vad avser underhållet bör inte 
glömmas bort de delar som normalt inte omfattas av underhållsin-
struktionerna, bl.a. pneumatiska styrventiler, styrsystemet i övrigt 
och gränslägesbrytare. Vidare bör man observera att tillverkarens 
anvisningar inte sällan är bristfälliga, t.ex. genom att vara svårtydda 
eller inte anvisa om reservdelar som bör fi nnas ombord. Det är så-
ledes viktigt att man kontrollerar anvisningarna och kompletterar 
dem om nödvändigt. Det viktigaste för att förebygga skador torde 
dock vara att placera tankarna på sådan plats att vibrationer inte 
förekommer eller att på annat sätt förhindra att tankarna utsätts för 
vibrationer.

Riskfylld omkörning
En av rapporterna i Insjö-databasen berättar om en fritidsbåt som 
skulle passera ett annat fartyg. Man kom emellertid för nära, förlo-
rade styrförmågan av svallet och suget, och kom att kollidera varvid 
fl era personer skadades. Vissa skador på fartygen uppstod och man 
gick på varv för att reparera. 

Det fi nns anledning att påpeka riskerna med att passera nära 
handelsfartyg, även vid omkörning. Det kan vara frestande om man 
befi nner sig på en snabbgående båt eller vattenskoter att passera 
nära andra, men man ska inte glömma bort att den man ska passera 
kanske inte är medveten om att man är i närheten och att man där 
kanske gör en plötslig gir. Förutom risker med svall och girar kan 
man dessutom råka ut för interaktion, d.v.s. att man sugs emot ett 
annat fartyg. Handelsfartyg har en begränsad ageringsförmåga, och 
trilskas motorn på en fritidsbåt när man passerar framför är riskerna 
uppenbara. 

På många handelsfartyg har man dessutom mycket begränsad 
sikt omedelbart framför fartyget och därmed mindre möjligheter att 
se mindre båtar när de är nära, vilket ökar riskerna ytterligare.

Tävling!
Skicka in dina bästa, roligaste bilder. 
Eller skriv och berätta något som hänt,
eller nåt som du tycker och tänker. 
Vi kommer att lotta ut fi na priser bland 
de införda bidragen. Maila till:

leena@skargardsredarna.se
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Svensk Sjöfartstidning ägnade större delen av sin ledare i 
juninumret åt regelverket kring svenska seglande skolfartyg. 
Några skolsegelaktörer ser uppenbart Sjöfartsverkets nya 
behörighetsregler för skolfartyg som ”ett dråpslag för de 
seglande skolfartygen”. Jag tycker att det till största delen är 
orättvis kritik. Segelfartygsnäringen har deltagit i inspektio-
nens arbete med att utforma det nya regelverket. Behörighets- 
och bemanningskraven för traditionsfartyg som seglar som 
skolfartyg är anpassade för verksamheten. De är betydligt 
enklare att uppfylla än de ordinarie behörighets- och beman-
ningsföreskrifterna för handelsfartyg som tidigare även gällt 
för skolfartygen. 

Rolf P Nilsson skriver även i sin ledare ”Dessa fartyg är 
också en av de absolut viktigaste rekryteringskällorna för den 
svenska sjöfarten i stort”. Det stämmer, men ändå ställer inte 

näringen upp för att stödja 
de två oceangående seglande 
skolfartygen som fi nns i Sve-
rige idag, TS Gunilla och TS 
Älva. Gunilla seglar för Den 
seglande gymnasieskolan på 
Öckerö och Älva seglar för 
Marina läroverket i Dande-
ryd. I båda fartygen bedrivs 
gymnasieutbildning med 
marin profi l för ungdomar i 
åldern 16-19 år. 

Fartygen är endast hemma i Sverige någon sommarmånad. 
Resterande delen av året seglar de med 30-40 gymnasie-
ungdomar ombord på sydligare breddgrader. Båda fartygen 
är svenskfl aggade och uppfyller naturligtvis alla klass- och 
inspektionskrav. Skolfartygen i oceanfart är bemannade enligt 
behörighetsförordningen precis som vilket annat handelsfartyg 
som helst. Fartygen uppfyller också kraven för sjöinkomst, 
sk ”sjömansskatt”. Men något sjöfartsstöd får de inte! Båda 
fartygen har ansökt om sjöfartsstöd och fått avslag. I avslags-
motiveringen skriver rederistödsnämnden bl a att fartygen 
”inte används i utrikestrafi k av betydelse för den svenska 
utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten”.

Jag har tagit upp denna fråga i Sjöfartens Nationella Sam-
rådsorgan (SjöNS). Majoriteten i SjöNS ville dock inte driva 
denna fråga vidare. Varför? 

Borde inte de kvalifi cerade skolfartygen erhålla sjöfarts-
stöd så att de kan konkurrera med andra handelsfartyg i 
rekryteringen av kompetent sjöfolk? Varför ska dessa fartygs 
besättningskostnad vara dubbelt så hög som de andra handels-
fartygens?

Hur kan det komma sig att näringen inte tycker att detta är 
en viktig fråga? Hur stämmer arbetsgivarnas förhållningssätt 
överens med Rolf P Nilsson´s påstående att dessa fartyg är en 
av de absolut viktigaste rekryteringskällorna för den svenska 
sjöfarten i stort?

Anders Paulsen

VD, Marina läroverket/Klart Skepp Marinteknik AB

Svårt för skolfartyg att 
rekrytera kompetent personal

Insändare
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Bildindex

Västkusten:
1. m/s Lasse Maja III i Marstrand 
den 5 juli 2006.

2. Ombord på m/s Walona på väg 
mot Koster i solskenet den 8 juli 
2006.

3. m/s Granita i Stenungsund den 
spegelblanka morgonen den 6 juli 
2006.

4. m/s Skarven passerar under 
Styrsöbron den 5 juli 2006.

5. m/s Sunningen ankommer 
Gustafsberg utanför Uddevalla 
den 4 juli 2006.

6. m/s Svanhild i grönskan på 
Svanesundsleden den 4 juli 2006.

Bildindex

Stockholm:
1. m/s Väddö under tilläggnings-
övningar vid Stadsgården den 
3 juli 2006.

2. m/s Rödlöga vid Fisksätra, 
Nacka den 11 augusti 2006.

3. m/s Romina i det kraftiga regnet 
över Dalarö den 25 juli 2006.

4. Ur skepparens synvinkel, 
m/s Waxholm III vid Kymmendö 
den 28 juli 2006.

5. In mot Stockholm i sommar-
kvällen den 8 augusti 2006.

6. m/s Jungfrun på väg in 
mot hotellbryggan i Dalarö den 
25 juli 2006.

Härliga bilder från förra sommaren. Foto: Krister Nilsson, Skärgårdsbåtar.se
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En varm julidag letade vi oss fram till den 
omtalade ångbåten Freja af Fryken. Vit och 
vacker låg hon med ångan uppe vid bryggan 
i Ångrike. Det var 11:e seglationssäsongen 
som Ångbåtsföreningen Freja trafi kerade den 
sägenomspunna sjön Fryken i Värmland. 

– Välkomna ombord på ”Sommarkryss 
med Frejabuffé”, hälsade det holländska 
värdparet i Värmländsk folkdräkt. En 
sommarlätt, vacker buffé dukades upp 
och i förpiken kokade matrosen kaffe på 
den gamla, vackra vedspisen. 

Det knappt tjugo meter långa fartyget 
påbörjade sin 4.5 timmes segling söderut 
mot Sunne och vi njöt av en vibrations-
fri, ljudlös tur, bortsett från när kaptenen 
ropade ”håll för öronen”. Då hördes en 
äkta och kraftfull ångbåtssignal. 

Då och då berättade värdparet om na-
tur, kultur och kända personer. Så t.ex. 
chartrade Sven-Göran Eriksson Freja en 
afton för sig och sina vänner. När de pas-
serade Björkefors herrgård frågade han 
vem som var ägare. Kaptenen berättade 
att gården var till salu och 2002 köpte 
”Svennis” Björkefors herrgård. Det ligger 
fantastiskt fi nt vid Frykens strand.

Vedeldad panna
Ångmaskinisten hade svartvitt pannband 
som hindrade svettdropparna att rinna 
ned i ögonen. Han svettades ymnigt när 
han öppnade luckan till Frejas glödande 
inre och laddade in de långa vedklampar-
na i pannan. Han rörde sig tungt men för-
siktigt och stängde vant luckan, pustade 
ut och segade sig sedan upp i ljuset och 
friska luften. Alla fi nklädda och förvän-
tansfulla passagerare passade på att ställa 
frågor som han troligen besvarat många 
gånger förut.

Fartyget byggdes på Motala verkstad 
1867-1868 för färjetrafi k i Kalmarsund 
under namnet Kalmarsund 3. Hon gick 
mellan Kalmar och Öland tills handlare 
Nils Persson köpte henne till Frykensjö-
arna år 1888 eftersom han ansåg att frak-
terna på Fryken kostade för mycket. 

Det gick inte särskilt bra för Perssons 
bolag i den överetablering och tävlan som 
uppstod för att först nå bryggorna utefter 
sjön och det resulterade i att både under-
håll och kontroll av fartygets sjösäkerhet 
eftersattes. 

För dåvarande lärarinnan Selma La-
gerlöf, hade Frejas trafi k över Fryken en 
avgörande betydelse eftersom det var den 
snabbaste och pålitligaste transporten på 
den tiden. Selma, som ännu inte börjat 
skriva på allvar, blev inbjuden till Björ-
kefors herrgård på fest en dag. I bagaget 
hade hon med sig ett tävlingsbidrag till 
tidningen Idun. Hennes bidrag var en 
novell som handlade om Gösta Berlings 
saga. På kvällen paketerades novellen och 
kaptenen på Freja fi ck i uppdrag att leve-
rera manuset. Hon vann tävlingen och i 
samband med detta började hennes bana 
som författare. Fortsättning nästa sida…

text: elsmari forsell eriksson  foto: bert eriksson

En liten ångbåt med stor historia  

s/s Freja af Fryken
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Försvann i djupet
Sex år senare, 1896 lastade kapten 
Widhson en överdimensionerad och dåligt 
surrad last av bland annat konstgödning 
på säck till Björkefors herrgård. Det gällde 
att komma iväg fort eftersom konkurrent-
båten Anders Fryxell skulle akterseglas. 

Vädret var strålande och godsutbytet 
skulle gå snabbt. Därför öppnades styr-
bords lastluckor när fartyget skulle an-
göra Bössvikens brygga.

Det berättas att vädret försämrades has-
tigt med duggregn och blåst. Plötsligt kom 
en mycket kraftig vindil som ”liksom lyfte 
höhässjor till väders”. Freja krängde till 
åt styrbord, allt gick snabbt och haveriet 
var ett ögonblicks verk. Freja försvann i 
djupet.

Av de sjutton personer som var ombord 
räddades sex, däribland kapten Widhson. 
Sex av de omkomna hittades senare med-
an fem följde Freja i djupet. Katastrofen 
och sorgen drabbade hela Fryksdalen och 
hennes öde blev ett stort samtalsämne, 
skrönor och myter frodades. Freja blev 
en grav – men bara tillfälligt.

1974 påbörjades en bärgningsepok. 
Man fann delar av lasten, men inte förrän
15 augusti 1978 kom dykare från Karl-
stads Dykarklubb upp ur Frykens djup 
med det historiska beskedet: ”Vi har fun-
nit henne”.

Freja låg cirka 200 meter från land på 

drygt femtio meters djup. Överläggningar 
och diskussioner följde och först 1993 hade 
alla frågetecken rätats ut. Bärgningspro-
jektet anförtroddes ”Ångbåtsföreningen 
Freja” och beslutet ”nu ska hon upp till 
vilket pris som helst” fattades.

Nästan 100 år på botten
23 juli 1994, efter 98 år i Frykens mörker, 
bröt Freja vattenytan och 20 000 personer 
kantade stränderna för att följa slutfasen 
av bärgningsarbetet på Hagudden, Kil. 
Genom mediernas försorg blev hela Sve-
rige delaktig i detta historiska ögonblick. 
Den komplicerade bärgningen liknades 
vid bärgningen av ubåten Ulven utanför 
Bohuskusten 1943.

De fem saknade återfanns ombord och 
blev värdigt omhändertagna för att vigas 
vid den sista vilan.

25 juli samma år transporterades Freja 
på lastbilstrailer till varvet på Brårud i 
Sunne där arbetet påbörjades och fort-
skred med stort intresse och allvar av alla 
involverade och med stort stöd av intres-
serade besökare. 

På 100-årsdagen av Frejas förlisning, 
23 juli 1996, planerades sjösättning och 
organiserad rundtur till de olika bryg-
gorna.

Svårt eldhärjad
Tidigt på morgonen den 2 juli 1996 gick 
larmet från Brårud om att Freja hade 
eldhärjats mycket svårt av någon okänd 
anledning. Det spekulerades om anlagd 
brand men ingenting kunde fastställas. 
Alla Frejaengagerade var överens: Freja 
skall renoveras igen. Redan på hösten 
samma år påbörjades renoveringsar-
betet. Var det sorgen, besvikelsen eller 
ilskan som gjorde att alla tycktes besjälade 
av idén att hon åter en dag skulle klyva 
Frykens böljor?

Vi som fi ck plats ombord på Frejas som-
markryss den 24 juli 2007, dagen efter ju-
bileumsturen för dessa eldsjälar, är djupt 
imponerade av den värmländska sisun 
och den kraftfulla insatsen för att bevara 
denna lilla ångbåt med sin stora historia. 

Ångaren Freja: 

Byggnadsår: 1867-68 på Motala Verkstad

Konstruktör: Otto E Carlsund.

Bruttodräktighet: 36 ton; L 20.26 m, B 4.15 m

Djupgående: 1.4 – 1.5 m

Kapacitet: 55 passagerare

Maxfart: 8 knop

Ångmaskin: Encylindrig långslagig dubbelverk 

på 30 ind. HK 100 v/min.

Ångpanna: Skotsk sjöångpanna

Tryck: max 4.5 kg Bränsle: Ved.

Beställare: Ångfartygs-Bolaget Kalmar Sund 

Seglation: Färjetrafi k i Kalmarsund mellan 

Kalmar-Öland 1896-1887

Köpt till Frykensjöarna 1888 av handlare 

Nils Persson, Övre Råby. Förliste 23 juli 1896 

på 52 meters djup. 11 av ombordvarande 

17 personer förolyckades. Fartyget åter-

funnet 1976 av Karlstads dykarklubb. 

Ångbåtsföreningen Freja stiftades augusti 

1993. Freja bärgades 23/7 1994. I slutet av re-

noveringen eldhärjades fartyget svårt. Fartyget 

sjösattes efter förnyat renoverings-

arbete 15 juni 1997.



Hårda miljökrav
De omåttligt populära turerna på den 
mörkgröna 200 meter djupa Königssee, 
som med sina 602 meter över havet är 
Tysklands högst liggande sjö, verkställs 
med hjälp av specialbyggda, tjugo meter 
långa och drygt fyra meter breda båtar. 
De har vitmålande skrov, överbyggnader 
i trä och väger tjugo ton styck. I maskin 
sitter som sagt en miljövänlig elmotor på 
åtta kilowatt. Det ska enligt ägaren ge bå-
ten en fart på ”tolv kilometer i timmen”. 
Miljökravet infördes redan år 1909 då 
samhället slog fast att sjön skulle skonas 
från såväl avgaser som buller. Här tillåts 
heller inga privata båtar. Så i dag är sjön 
en av de renaste i Europa och enligt många 
också en av de vackraste. Den äldsta bå-
ten i den befi ntliga fl ottan har 87 år på 
nacken. Totalt förfogas det över arton tur-
båtar på Königssee som sedan 1978 är en 
nationalpark som skyddar såväl djur som 
växter. Den populäraste turen kostar en 
dryg hundring och går till Sankt Bartho-
lomä. För ytterligare 30 kronor får hänga 
med till slutstationen Salet varifrån man 
kan promenera till kristallklara pyttesjön 
Obersee.

Ekodalen
Vi beslutar oss för att åka med till just 
Sankt Bartholomä, turen ska ta lite mer 
än en timme fram och tillbaka, och kliver 
ombord. Det är liv och rörelse i den lilla 
hamnen som ligger i den nordliga änden 
av sjön. Här kryllar det av krogar och 
butiker. Här fi nns också p-platser och till 
exempel toa. 

När vi kastat loss har vi det 1 874 meter 
höga Jennerberget på vänster sida. Det går 
en linbana till toppen och den används 
fl itigt på vintern då stället fungerar som 
en skidort. På sommaren är området po-
pulärt bland vandrare. På höger sida tar 
vi bilder på minneskorset som sattes upp 
som minne efter olyckan 1688 då en båt 
med 70 pilgrimer förliste i hårt vänder på 
platsen. 

En bit längre fram ligger bergväggen 
Echowand. Här har kaptener i urminnes 
skojat med ekoeffekterna. I dag demon-
streras dem genom att en besättningsman 
blåser trumpet. Guiden pekar högt upp 
på vänster sida och berättar om berget 
”Den sovande häxan”. Det är profi len 
på bergkammen som anses påminna om 
just en häxa som ligger på rygg och sover. 
Någonstans till höger om häxan häckar 
Adolf Hitlers ”Örnnästet”. Naziledaren 
var dock höjdrädd och vågade aldrig bo i 
huset som var en present till honom på 50-
årsdagen. Däremot gillade han Königs-
see och ska ha åkt fl era turer på den åtta 
kilometer långa och en kilometer breda 
sjön. Det var också här i området som han 
skrev boken ”Mein Kampf”. Faktum är 
att i stort sett hela nazieliten bodde i Ber-
chtesgaden, som samhället vid sjön heter, 
under början av 40-talet.

Kungligt sommarparadis
Vi lägger till vid det fortfarande använda 
katolska kapellet Sankt Bartholomä och 
går iland för att ta oss en tid på denna lilla 
1600-tals by som endast nås sjövägen. Det 
ursprungliga kapellet byggdes år 1134. 
I dag fi nns här också ett värdshus och 
ett fi skrökeri som saluför öring från just 
Köningssee som har gott om gädda, lax, 
gös och laxöring. Rekordfångsten när det 
gäller just öring ligger på 1,27 meter. Fis-
ket i sjön är strängt reglerat och fritids-
fi ske är förbjudet.

Fram till början av 1800-talet tjänade 
Sankt Bartholomä som sommarparadis 
för kungligheter från Berchtesgaden som 
samhället vid Köningssee heter. Det blev 
senare ett tillhåll för jagande bayerska 
kungar.

På bryggan får vi en pratstund med unge 
turbåtskapten Stephan Sieber som gärna 
poserar när vi ber om en bild vid en av 
båtarna. Han berättar att han på fritiden 
jobbar som frilansfotograf på lokalbladet. 
Så han undrar om vi kan mejla en kopia 
på bilden. Och det är klart att vi kan. Ste-
phen berättar också att han rattar turbåt 
på Königssee mellan april och november 
och att han gillar jobbet skarpt. Vi får 
veta att turbolaget arrangerar romantis-
ka midnattsturer på Königssee i månljus. 
I Sankt Bartholomä väntar efter turen 
en konsert vilken efterföljs av en fyra-
rätters middag. Ska visst vara något i häst-
väg, har någon som anslutit sig hört.

Den lilla alpsjön Königssee i Bayern södra Tyskland är en av Europas vackraste, renaste 
och högst belägna sjöar. Här mellan bergsbranterna körs därför otaliga båtturer för nyfi kna 
turister. Farkosterna är ”grönt” elektriska och turerna därför miljövänliga. 

Den lilla alpsjön Königssee
text och foto: arne spångberg

Unge tur-
båtskapten 
Stephan Sieber 
rattar turbåt 
på Königssee 
mellan april och 
november.
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Vi har i Sverige en mycket lång tradition 
att organisera oss på arbetsmarknaden. 
LO (Landsorganisationen i Sverige) bil-
dades 1898 och SAF (Svenska Arbetsgi-
vareföreningen) 1902. Redan innan dessa 
bildades fanns ett antal enskilda förbund 
både på arbetarsidan och arbetsgivar-
sidan. LO och SAF utvecklades snabbt 
till förbundsgrupperingar som anslöt de 
enskilda förbunden. Inom LO fi nns nu 
15 fackförbund. Svenskt Näringsliv, som 
bildades våren 2001 efter samgående 
mellan SAF och Industriförbundet, har 
för närvarande 51 förbund som medlem-
mar. På tjänstemannasidan var man inte 
lika tidig att organisera sig. Först 1944 
bildades TCO (Tjänstemännens central-
organisation) och 1947 SACO (Sveriges 
akademikers centralorganisation). Även 
här fanns enskilda fackförbund innan 
dessa förbundsgrupperingar bildades.

Redan 1928 infördes genom beslut i 
riksdagen lagen om kollektivavtal, vars 
regler numera återfi nns som en del i med-
bestämmandelagen (MBL). I ett klimat 
där hotet om lagstiftning över stora delar 
av det arbetsmarknads- och näringspoli-

tiska området var påtagligt, underteck-
nades efter fl era års överläggningar ett 
huvudavtal mellan SAF och LO, kallat 
Saltsjöbadsavtalet. I och med tecknandet 
av detta avtal befäste organisationerna 
sin roll som bärare av regelverket på ar-
betsmarknaden och statens roll ansågs 
vara att ge och tolka spelregler. Detta var 
grundläggande för den ”svenska model-
len” som sedan kom att gälla under lång 
tid framöver och var unik jämfört med 
vad som gällde i vår omvärld. Den arbets-
rättsliga lagregleringen var förhållandevis 
återhållsam och merparten av regelverket 
återfanns i kollektivavtalen.

Detta höll i sig till mitten av 1970-ta-
let, då den arbetsrättsliga lagstiftningen 
exploderade. 1974 kom den första lagen 
om anställningsskydd (LAS) och förtro-
endemannalagen, 1977 medbestämman-
delagen (MBL), 1978 arbetsmiljölagen 
och semesterlagen etc. På kort tid över-
gick Sverige till att ha en av lagstiftning 
genomreglerad arbetsmarknad, där kol-
lektivavtalen mer och mer fi ck rollen att 
komplettera och, i de delar detta är möj-
ligt, ersätta lagreglerna.

Kollektivavtal – vad är det?
Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan 
ett fackförbund på arbetstagarsidan och 
antingen ett arbetsgivarförbund eller en 
enskild arbetsgivare på arbetsgivarsidan. 
De fl esta kollektivavtal träffas mellan för-
bund på ömse sidor och binder då med-
lemmarna i respektive förbund. I de fall 
avtal träffas direkt mellan fackförbund 
och enskild arbetsgivare, vilket i normal-
fallet avser arbetsgivare som inte är 
medlemmar i något arbetsgivarförbund, 
”hänger” man på ett mellan fack-förbun-
det och ett arbetsgivarförbund redan träf-
fat avtal som är tillämpligt på den aktuella 
verksamheten, därav namnet hängavtal.
 
Vad gäller om jag inte har kollektivavtal?
Som nämns ovan har vi sedan mitten av 
1970-talet en omfattande arbetsrättslig 
lagstiftning. Bland de viktigare lagarna 
kan nämnas medbestämmandelagen, 
lagen om anställningsskydd, arbetsmiljö-
lagen, arbetstidslagen, semesterlagen, sjuk-
lönelagen, förtroendemannalagen, ledig-
hetslagarna mm samt för verksamhet om-
bord, sjömanslagen, vilotidslagen mm.

I dessa lagar återfi nns regler om före-
ningsrätt, förhandlingar och informa-
tion, kollektivavtal, tolkningsföreträden 
för facket, anställning, uppsägning, tur-
ordning vid uppsägning, företrädesrätt 
till återanställning, arbetsmiljöns beskaf-
fenhet, arbetsgivarens ansvar för arbets-
miljön på arbetsplatserna, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, arbetstid, övertid, mer-
tid, semesterrätt, hur semestern får läggas 
ut, vad som gäller vid sjukdom, facklig 
förtroendemans rättigheter, vilka ledighe-
ter som är en rättighet för den anställde 
och mycket mera.

Hela denna arbetsrättsliga lagstiftning 
gäller således för alla arbetsgivare som 
driver verksamhet i Sverige. För den som 
inte har kollektivavtal gäller lagstiftningen 
utan inskränkning för all verksamhet som 
bedrivs. Ibland förekommer missuppfatt-
ningen att ”om jag inte har kollektivav-
tal kan jag göra som jag vill”, vilket som 
framgår ovan är totalt felaktigt. 

Vad gäller om jag har kollektivavtal?
Vissa delar av den arbetsrättsliga lagstift-
ningen är dispositiva. Dispositiva delar 
kan ändras eller tas bort på det sätt som 
anges i lagen, oftast genom att parterna i 
kollektivavtal kommer överens om något 
annat. På det sättet har många branscher 
kunnat anpassa lagstiftningen till sin egen 
verksamhet genom att i kollektivavtalet 
skriva in regler, som ersätter delar av ar-
betsrättslagstiftningen. Sådana anpass-
ningar har gjorts i skärgårdsavtalen, både 
för befäl och manskap.

Utöver att anpassa lagreglerna till bran-
schens förutsättningar innehåller kollek-
tivavtalen ett antal regler som inte fi nns 
i lagstiftningen. Sådana regler handlar 
t ex om ersättning vid övertid och ob-tid, 
tjänstledighet och permission, schema-
läggning, läkarintyg och andra liknande 
saker, som parterna har ansett det värde-
fullt att branschreglera.

Den arbetsgivare som har kollektivav-
tal är således bunden av ett regelverk, där 
arbetsrättslagstiftningen i delar har an-
passats till branschens förhållanden.
 Dessutom anges i kollektivavtalet ett an-
tal andra för branschen gemensamma reg-
ler, som har förhandlats fram av parterna 
på avtalsområdet.

Medlemskap i Almega
Almega är en förbundsgrupp, som består 
av sju förbund. Ett av dessa förbund är 
Almega Tjänsteföretagen, där avtalsom-
rådet ”Turism och Sjöfart” fi nns. Som 
medlem i Almega är du bunden av kol-
lektivavtal med SEKO och, om så begärs, 
med SFBF. Medlem får fullständig råd-
givning, service och förhandlingshjälp 
i alla arbetsgivarfrågor. För ett mindre 
företag torde medlemsavgiften för ett år 
motsvara 1-1,5 timmes rådgivning hos 
en advokatbyrå. Avtalsområdet omfattar 
för närvarande 33 medlemsföretag, och vi 
välkomnar fl er medlemmar. Ju fl er med-
lemsföretag som fi nns på avtalsområdet, 
desto bättre påverkansmöjligheter har vi 
gentemot facket när det gäller att få för 
branschen anpassade villkor.

Arbetsmarknadens parter 
och deras roll i Sverige
Under våren har det skrivits och talats mycket om arbetsmarknadens parter i samband med att avtalsrörelser har pågått inom ett stort 
antal områden av svensk arbetsmarknad. Vad är då arbetsmarknadens parter och vad sysslar de med egentligen?

” För den som inte har kollektivavtal gäller lagstiftningen utan inskränkning 
 för all verksamhet som bedrivs.”

Hans Ronnerstam
tel. 08-762 68 75

e-post: hans.ronnerstam@almega.se

Carl Erik Setterberg
tel 08-762 68 81

e-post: carlerik.setterberg@almega.se

För frågor om 
Almega och medlemskap mm

 är du välkommen 
att ta kontakt med:



Fråga:
Vem har ansvaret för arbetsmiljön ombord?

Svar: Ansvaret ligger på den som har beslutsrätten. Ombord är det 
befälhavaren. Det övergripande ansvaret har redaren men ombord 
är ansvaret delegerat till befälhavaren. Befälhavaren kan i sin tur 
delegera arbetsmiljöuppgifter till övriga ombordanställda som har 
kompetens för uppgifterna.

Fråga:
Har befälhavaren arbetsgivaransvar för tillfällig personal om-
bord, som t ex en servicetekniker från ett annat företag? 

Svar: Befälhavaren har inte arbetsgivaransvar för anställda i ett 
företag som man köpt tjänsten av, t ex för heta arbeten eller elek-
triker, men dock ett ansvar för säkerheten ombord. Befälhavaren 
har samordningsansvaret och upplysningsplikt för att informera om 
risker. Om man t ex tar bort en lejdare under varvsbesöket måste 
även varvspersonalen som ska jobba ombord informeras om det. 
Gärna skriftligt och med avskärmning och varningsskyltar. Man är 
skyldig att göra det som är möjligt för att förhindra allvarliga risker. 
Man ska även informera annan personal om vilka olika arbeten som 
utförs samtidigt ombord. 

Fråga:
Har man ansvar för sina anställda även om de utför arbete på 
annan plats än ombord, t ex vid besök på varv?

Svar: Ja, man har ansvaret under hela arbetsdagen för sina egna 
anställda. Man måste göra en riskbedömning och förebygga det 
som går. Men den som äger varvet har skyldighet att samordna ar-
betsmiljöarbetet på varvet och t ex förhindra visst arbete vid viss tid
om det är olämpligt. Som arbetsgivare ska man kolla vem som har 
samordningsansvaret. Man ska informera denne om vilken verk-
samhet man kommer att ha på sitt fartyg under varvsbesöket och 
samråda om det är lämpligt att utföra uppgifter vid ett visst tillfälle. 

Fråga:
Om man har fl era befälhavare ombord inom samma dygn, 
vem har ansvaret?

Svar: Det är alltid den som har befälet ombord som har ansvaret. 
Om fartyget inte är i drift, t ex på varv, så är det redaren som har 
ansvaret. Då kan han delegera ansvaret till någon annan, t ex 
befälhavaren eller maskinisten.

Frågor
från läsarna
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Sveriges första kvinnliga       färjeledschef

Nyfi ken 
på ditt 
jobb
Britt-Marie 
Wihlborg

Att vara färjeledschef innebär allt 
från budget- och personalansvar till 
att köra färja och felsöka i maskin.
– Man kan allt man vill. Jag ser inga 
hinder, bara målet säger Britt-Marie.

Hur ser en vanlig dag ut?
Jag vet aldrig vad som kommer att hän-
da när jag kommer till kontoret. Mest 
är det kontorsarbete och olika problem 
som ska  lösas, men jag kör även färjan 
ungefär sex till åtta dagar per månad. 

Vilken bakgrund och utbildning 
har du?
Jag kommer från Helsingborg. 1981 
gick jag till sjöss på asfaltstanker (m/t 
Tedde och m/t Toppen) som mässman 
och senare som jungman. Då bestämde 
jag mig för att utbilda mig till sjöman. 
Först gick jag gymnasiet på Drift och 
Underhåll och sen började jag på sjöbe-
fälskolan i Kalmar.

Någon speciell händelse som på-
verkat till yrkesval?
Min storebror Roland hade varit till 
sjöss och åkt över hela världen. När 

han kom hem berättade han en massa 
historier och hade med sig ett guldhals-
band till mig. Det var den fi naste present 
jag någonsin fått och jag blev mycket 
imponerad. Det var nog då jag bestämde 
mig för att jag också ville gå till sjöss.

Vilken bakgrund behöver man för 
det jobb du har nu?
Man bör ha maskiningenjörsexamen 
eller sjökaptensexamen samt ha behö-
righet för att köra färjan. 

Varför valde du det jobbet?
Jag ville gå i land. Jag hade uppnått mitt 
mål till sjöss och ville hem.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag har fått ”gå i land” och kan bo hem-
ma, men kan ändå behålla min behörig-
het genom att jag kör färjan emellanåt. 
I och med att jag nu har ansvar för eko-
nomi, budget och personal får jag också 
bredare möjligheter till andra chefsjobb 
i land. Sen är det varierande uppgifter 
och en mycket vacker arbetsplats. Mina 
arbetskamrater är fantastiska männis-
kor och vi är ett jättebra gäng.  

Svårigheter i jobbet?
Att veta vad som förväntas av mig. Jag 
är ibland orolig att jag inte helt har 
grepp om alla arbetsuppgifter jag har 
ansvar för. Och det är helt nytt för mig 
att ha ett budgetansvar. Det känns lite 
ovant än så länge. Men det kommer att 
bli bättre när jag kommer in i jobbet. 
Sen tycker jag att den tekniska biten 
kan vara knepig ibland. Jag är tekniskt 
intresserad, och har läst både maskin 
och el- och reglerteknik. Men det krävs 
en hel del erfarenhet också för att förstå 
hur maskinerna fungerar när det upp-
står något fel. 

Vilka förändringar är på gång inom 
den närmaste framtiden?
Det är tre personer som kommer att gå 
i pension nästa vår, det motsvarar 40 % 
av personalen. Det blir en utmaning att 
först hitta personal och sedan att få ihop 
ett lika bra arbetsgäng igen.
 
Har du någon framtida utmaning?
Varje år utses ”Årets led” inom Färje-
rederiet. Jag vill att Skenäsleden ska bli 
årets led. För det krävs bra lönsamhet, 

högt miljötänk, bra nöjd-medarbetarin-
dex och bra nöjd-kundindex. 

Din bästa egenskap?
Jag är ambitiös och optimistisk. Och så 
är jag nog rätt snäll, men när det krävs 
kan jag säga ifrån. Det har jag lärt mig 
efter 25 år till sjöss.

Din sämsta egenskap?
Jag är tidsoptimist när det gäller mig 
själv och saker jag ska hinna göra.

Lever du efter något motto?
Man kan allt man vill. Jag ser inga hin-
der, bara målet.

Vad  har du gjort i sommar?
Jag valde att bara ta en veckas semester.  

Då tog jag det bara lugnt hemma och 
hämtade krafter. Jag ta semester i höst. 

Vad skulle du vilja ge för råd till 
ungdomar som funderar på att jobba 
inom sjöfarten?
Sjökaptensutbildningen är en mycket 
bra utbildning som ger många möjlig-
heter till olika jobb, både till sjöss och i 
land. Sen tycker jag att om man tänker 
jobba till sjöss ska man vara medveten 
om att man är ute sex månader om året. 
Även om man är ledig sex månader så 
är man borta ifrån familj och vänner 
väldigt mycket tid. Många slutar jobba 
ute av den anledningen. 

text: leena tegevi
foto: carina johansson

Namn: Britt-Marie Wihlborg
Yrke: Färjeledschef
Ålder: 46 år
Bor: I Kvarsebo, nära Skenäsleden 
som ligger vid Bråviken
Arbetsplats: Skenäsleden 
Åker till jobbet: Bil (2,5 mil)
Utbildning: Sjökapten i Kalmar -95, 
magisterexamen i logistik och marina 
transporter vid Chalmers -05 samt 
maskinist B
Fritidsintressen: Aktier, naturen och 
biodling
Framtidsmål: Först och främst att bli 
bra på mitt nya arbete
Tidigare jobb: Tanköverstyrman i 
Broströms

Skenäsleden Över Bråviken mellan Vikbolandet och Kolmården 

Redan i mitten av 1600-talet började Drottning Kristina ordna roddturer över Bråviken för att hon 
lättare skulle kunna nå sina vänner på Vikbolandet och till minne av detta fi nns idag Kristinavägen 
på båda sidor om leden. En annan anledning till att det kom igång färjetrafi k i organiserad form i 
Skenäs var med säkerhet det faktum att Söderköping var en stor och viktig handelsstad som män-
niskor på båda sidor om leden var angelägna att nå, utan att behöva ta sig igenom den besvärliga 
Kolmårdenskogen. Tidigare gick leden mellan Kvarsebo och Färjestaden, men sedan 1959 går 
färjan den 1020 m. långa leden mellan Skenäs och Säter. 




