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Lotsutredningen, vars ursprungsdirektiv handlade om att 
se över lotsningsverksamheten, har nu fått tilläggsdirektiv 
som egentligen är att betrakta som en ny utredning om man 
kan/bör bolagisera och konkurrensutsätta stora delar av 
Sjöfartsverkets verksamheter. Det börjar m.a.o. bli mycket 
mer intressant för oss. Inom vår medlemskår fi nns en entre-
prenörsanda som kan bidra till och utveckla t.ex. farledsun-
derhåll, lotsbeställning, lotstransporter, operativ sjöräddning 
och Sjöfartsverkets rederi. Jag sitter nu i utredningens re-
ferensgrupp och ser med spänning fram emot vad som kan 
komma ut av detta nya sätt att se på Sjöfartsverkets verk-
samheter. 

Äntligen har vi fått igenom en matrosbehörighet för inre fart.  
Sjötiden som krävs för skärgårdsmatros är 9 månader (varav 
minst 4,5 månader i inre fart). De som nu har 9 månaders 
relevant sjötid kan ta ut sin behörighet direkt. Det är ett stort 
steg framåt, vi kommer att få fl er matroser med erfarenhet 
från vår typ av sjöfart och det kommer att underlätta rekryte-
ringen väsentligt.

Höstens evakueringsprov som beskrevs i förra numret av 
Skärgårds-REDAREN ger upphov till en del refl ektioner. Att 
göra en fullskaleprov är nyttigt för att skapa sig en bild av hur 
det möjligen kan gå till i ett skarpt läge. Evakueringen gick 
helt enligt gällande regelverk, det fi nns inga tidskrav på en 
evakuering i inre fart, inte heller krav på sk. torr evakuering. 
Trots detta skrev Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten att det 
skulle ställas ökade krav för snabbare evakuering. Innan man 
diskuterar eventuella åtgärder bör man undersöka om det 
föreligger något säkerhetsproblem.

Vilka krav som bör ställas på en evakuering kan inte ses en-
skilt utan att ställas i sitt sammanhang. Evakuering till fl ottar 
är den sista insatsen när alla andra säkerhetsbarriärer fallerat. 
Utan en grundläggande analys där man kan beskriva under 
vilka omständigheter evakueringstid och evakueringssätt 
påverkar utgången av en olycka är det omöjligt att dra några 
andra slutsatser av evakueringsprovet än att alla ”passage-
rare” kom torrskodda i fl ottarna på en viss tid. 

Sedan 1997 har alla svenska passagerarfartyg livfl ottar. 
Tidigare räckte det med fl ytfl ak i inre fart. Att evakuera till 
fl ytfl ak innebar att passagerarna med fl ytvästar fi ck hoppa 
i vattnet och sedan hålla sig i vid fl ytfl aken. Evakuering blir 
med den metoden snabb. Med fl ottar fi nns även möjligheten 
till torr evakuering, dvs. man går direkt från fartyget till fl otten. 
Detta tar givetvis längre tid men är ”bekvämare” och vintertid 
minskar risken för hypotermi (sänkning av kroppstemperatu-
ren till under 35°C). 

Vid ett snabbt olycksförlopp kan man anta att de ombord-
varande kastar sig i sjön med fl ytvästar i väntan på att 
fl ottarna löses ut.

Den inrikes sjöburna passagerartrafi ken har säkerhetskrav 
som kommer från den internationella sjöfarten där fartygen 
kan vara helt utlämnade till sig själva under svåra väderför-
hållanden. Fartygen ska givetvis vara utrustade för att möta 
sådana situationer. Men skärgårdstrafi ken har helt andra 
förutsättningar. Svenska inre farvatten är överlag skyddade 
av land och har sällan våghöjder av betydelse. Trafi kintensitet 
och närheten till land gör att man kan påräkna snabb hjälp 
från omgivande fartyg och räddningstjänst.
 
Problemet (om det nu är ett problem) är att vi inte har haft 
någon större olycka med många dödsfall i skärgårdstrafi ken 
på 90 år. I svenska inre vatten har det aldrig skett någon eva-
kuering till fl ottar. Vi har därför inga relevanta händelser att re-
latera säkerhetssystemen till. Bristen på incidenter och större 
olyckor gör att man teoretiskt måste beräkna sannolikheten 
för olyckor och konstruera möjliga förlopp för att föreställa 
sig olika händelsekedjor som kan leda till en olycka. Därefter 
kan man analysera om/hur t.ex. evakueringstiden i de olika 
olycksscenarierna påverkar utgången. 

För att göra en seriös riskanalys måste man använda sig av 
beprövade metoder för riskbedömning och riskvärdering 
(t.ex. felträds- och händelseträdsanalys bland många andra 
metoder). Därför bör Sjöfartsinspektionens utredningsav-
delning förstärkas med riskanalytiker. Riskanalyser är en 
nödvändig förutsättning för att bedöma om man behöver 
sätta in säkerhetshöjande åtgärder, och om så är fallet, 
vart man bör allokera dem för att de ska göra bäst nytta. 
Sjöfartsinspektionen är bemannat för att se till att existerande 
regler efterlevs. Att göra riskanalyser är en helt annan profes-
sion.

Vidare bör man initiera vetenskapliga studier av riskbilden 
i svensk inre passagerartrafi k. Inspektionen har framfört till 
Vinnova att forskningspengar bör satsas på just riskanalys 
av nationell sjöfart. Detta för att ge ”indikationer på vilka åt-
gärder som är mest effektiva för säkerheten och vilka brister 
(över- eller underreglering) som fi nns i regelverken”. 
Det stöder vi helhjärtat. Välkommen till årsmötet.

Arne Welin
Ordförande

✯ Ordförande har ordet!

I vår bransch står det aldrig still, 
det är det som gör mitt jobb så spännande.
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Den 5 december 2007 anordnade miljö-
partiet ett klimatseminarium i riksdagen 
med syfte att visa att och hur det går att 
ställa om till klimatsmarta transporter. 
Här nedan publiceras delar av den prome-
moria som publicerades efter seminariet 
och som är tänkt att vara en utgångspunkt 
i miljöpartiets fortsatta arbete med att ställa 
om till klimatsmarta transporter.

Inbjudna talare till seminariet var Jan 
Forsberg, VD för SJ, Anna Risfelt Ham-
margren från Sjöfartsforum, Erica Kron-
höffer, miljöchef på Green Cargo, Christer 
Ljungberg, Trivector och Thomas Sterner, 
professor i miljöekonomi vid Handels-
högskolan. 

Transportpolitiken är avgörande för 
att nå de klimatpolitiska målen. År 2005 
stod transporterna, inklusive fl yg, sjöfart 
och arbetsmaskiner, för 45 procent av de 
svenska utsläppen av växthusgaser. Oro-
väckande är att trafi ken fortsätter att öka. 
Det är uppenbart att trafi ksektorn är av-
görande för hur Sverige ska kunna minska 
sin klimatpåverkan.   

Förutsättningar för godstransporter
För godstrafi ken behövs en medveten 
satsning på intermodala transporter, där 
sjöfart och järnväg tar över en stor del av 
den trafi k som idag sker med lastbil. För 
att lyckas krävs investeringar i form av 
fl er förbigångsspår, dubbelspår och ett 
nationellt nät av rikskombiterminaler. 
Godstrafi ken bör ges en större prioritet.

Det behövs ekonomiska styrmedel och 
beslut som skapar konkurrensneutralitet 
mellan transportslagen. Kilometerskatt 
för lastbilar är ett exempel.

Förutsättningar för persontransporter 
– kollektivtrafi k
Kollektivtrafi ken måste vara snabb, enkel 
och attraktiv. En avgörande faktor för att 
kollektivtrafi ken ska bli attraktiv och 
locka över bilister är den tid det tar att åka 
kollektivt i jämförelse med bil. I de fl esta 
städer kan inte kollektivtrafi k konkurrera 
med bil utifrån denna aspekt. Framgångs-
faktorn är att ha en så låg restidskvot som 
möjligt. Håller man sig under en kvot på 
två är kollektivtrafi ken ett alternativ, men 
lockar inte över många bilister. När kvo-
ten håller landar på 1-1,5 börjar den bli 
intressant, det vill säga då kollektivtrafi -
ken går lika snabbt som bilen eller som 
högst 50 procent långsammare än bilen. 
Kollektivtrafi ken måste alltså bli snabbare 
för att kunna konkurrera med bilen.

Sjöfarten är även viktig för persontran-
sporter. I Sverige har sjöfarten årligen 65 
miljoner passagerare, att jämföra med 25 
miljoner i fl ygtrafi ken och 33 miljoner i 
tågtrafi ken. Sjöfarten har idag potential 
att avlasta vägnätet i storstäder.

Konkurrensneutralitet 
En av de stora frågorna är konkurrens-
neutralitet mellan transportslagen. Idag 
bär inte de olika transportslagen sina egna 
kostnader. Sjöfarten har farleds- och lots-

avgifter, vilket inte 
gäller för tåg eller 
lastbil. Farledsav-
gifterna i Sverige 
är unika i Europa 
och fördyrar sjö-
transporterna och 
hindrar ökad sjötra-
fi k. Avgifterna fi nansierar till stora delar 
Sjöfartsverkets verksamhet. Sjöfartsver-
ket drivs som ett affärsdrivande verk, till 
skillnad från Vägverket och Banverket 
som är anslagsverk. På detta sätt fi nan-
sieras investeringar i vägtrafi ken genom 
skattemedel, medan sjöfarten fi nansierar 
sina egna investeringar samt Sjöfartsver-
kets verksamhet. Många menar att väg-
trafi ken är för billig och att det behövs en 
kilometerskatt för lastbilar.

Slutsatser 
Hamnarna och vattenvägarna har en stor 
potential att minska miljöbelastningen 
och avlasta vägnätet. För att kunna göra 
det krävs styrmedel och beslut som ger 
en bättre konkurrensneutralitet mellan 
de olika transportslagen. Det underlättar 
samverkan i intermodala lösningar och 
ökar möjligheten till mer inrikes sjötra-
fi k. I dagsläget är vägtrafi ken för billig och 
farleds- och lotsavgifterna för höga i rela-
tion till vägtrafi kens kostnader. Ändrade 
avgiftsstrukturer skulle ge stor effekt och 
skapa ökad rättvisa mellan transports-
lagen.
miljöpartiet

Det går att ställa om 
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Fartyget gick av stapeln prick klockan 
12.00 den 15 december 1913 under 
pompa och ståt och tog fart i glidbanans 
fett på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i 
Göteborg.

Efter sjösättningen färdigställdes S/S 
Bohuslän inredningsmässigt och gick un-
der befäl av kapten Skantze på jungfrutur 
till Marsstrand. Kapten Skantze gick ur 
tiden 1916 och efterträddes av just Calle 
Skjorta. Det vill säga C. A. Johansson.

Fartyget gick sedan tabellenligt och 
plikttroget i trafi k på traden Göteborg- Ly-
sekil – Smögen – Gravarne i cirka fyrtio år. 
Torsdagar låg hon i hamn och bunkrade 
kol och fyllde på förråd. Fast annars var 
det full rulle mellan Stenpiren i Göteborg 
och bryggan i Kungshamn eller Gravarne 
som samhället hette tidigare.

Ombord tjänstgjorde, förutom befäl-
havaren, två styrmän och två rorgängare. 
På däck gick tre matroser och i maskin 
bossade förstås chiefen. Han förfogade då 
och även i dag över en trippelexpansions-
ångmaskin på sjuhundra hästkrafter och 
en skotsk, koleldad panna med tre eld-
städer. Tillkom gjorde personal i byssan 
och i mat- och försalongen. Totalt uppgick 

besättningen till tjugo personer.
Sommartid under otroliga trettiotre års 

tid, sågs Calle Skjorta med brunbränd 
bringa, styra och ställa på den ståtliga 
teakbryggan. Han hade varken radar el-
ler plotter till hands utan navigerade med 
hjälp av gammal teknik och stor erfaren-
het av farvattnen.

Efter kriget fi ck Bohusläns ägare bekym-
mer med lönsamheten. Det berodde på att 
passagerarsjöfarten hade fått konkurrens 
av buss-, färje- och lastbilstrafi ken på det 
alltmer utbyggda väg- och bronätet där 
också privatbilismen vuxit till sig.

Ägarna satte in Bohuslän i så kallad in-
köpstrafi k på till en början det ”interna-

tionella” vattnet Öresund. Verksamheten 
blev en slags föregångare till senare tids 
taxfree-seglatser till Åland. Rederierna 
tjänade stora pengar på den skattefria 
försäljningen av sprit och tobak och affä-
rerna blomstrade. För ändamålet hade Bo-
huslän fått en taxfreebutik på mellandäck. 
Akterdäck hade byggts om till kafeteria. 
Den nya traden blev Landskrona - Tuborg. 
Senare väntade även turer mellan Ström-
stad och Sandefjord i Norge.

Men så klev myndigheterna upp på 
scenen och förklarade att Öresund, efter 
några snabba beslut, inte längre var att 
betrakta som internationellt vatten. Det 
satte förstås stopp för den lönsamma för-
säljningen och läget för Bohuslän förmör-
kades på nytt.
År 1963 lades hon upp i Marsstrand. På 
våren 1965 bogserades hon till Ringön i 
Göteborg för upphuggning. Och där kun-
de ju berättelsen om den stolta ångaren 
Bohuslän ha slutat – om inte då nitton-
årige Ingvar Kronhamn trätt in på arenan 
som räddaren i nöden.

Grabben tyckte att det var för jäkligt att 
ett så fi nt fartyg skulle skrotas och star-
tade en insamling för hennes bevarande. 

Den eleganta Bohuslänskan är inte bara störst i Sverige. Enligt företrädare för ”Sveriges framsida” är hon också landets vackraste. 
Och visst, linjerna har hon ju kvar, trots sina snart 95 år. Och den runda baken sitter där den ska. Många minns den legendariska befälhava-
ren Calle ”Skjorta” som sommartid navigerade med bar bringa på S/S Bohuslän och enligt den gamla skolans metoder.

S/S Bohuslän – en vacker  

Foto: Bo Starmark.

Bengt Cremonese som själv tar en törn.
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För ändamålet bildades år 1965 Sällska-
pet Ångbåten som helt enkelt köpte tillba-
ka fartyget från skrotnisse för sextiotusen 
insamlade riksdaler. Skrotnisse tyckte det 
var helt okej. Han hade ju köpt skutan för 
endast fyrtio.

Året därpå stävade Bohuslän åter fram 
på Västkustens vatten. Nu med en entu-
siastisk ideellt arbetande besättning. Och 
det gör denna totalrenoverade nyskicks-
ångare än i dag.

S/S Bohuslän ägs fortfarande av det nu 
1 600 medlemmar starka Sällskapet Ång-
båten som marknadsför henne som just 

landets största ångmaskindrivna fartyg i 
reguljär drift och dessutom som Västkus-
tens sista passagerareångare. 

Vi hör oss för med Bohusläns nuvarande 
skeppare, Bengt Cremonese som nyligen 
efter 35 år som befälhavare hos Stena 
blivit pensionär, om ångarens egenska-
per till sjöss:
– Hon är ju så fi n i sjön, fast tung. Bog-
propellrar kör vi ju inte med, utan det är 
stora propellern i bak och rodret som gäl-
ler. I dag har vi ju elektronik på bryggan 
med GPS, plottrar och hela baletten, så 
navigeringen är det inga som helst pro-
blem med. 

Vi frågar också om legendariska Calle 
Skjorta och undrar om det fi nns fl era 
skepparprofi ler i fartygets historia:
– Calle Skjorta var ju otrolig. Han gick 
sina första tre år ombord som styrman. 
Under de följande trettiotre åren var han 
skeppare. Besättningen beskrev honom 
som en vänlig prick. Fast han hade ändå 
respekt med sig. Mellan bryggorna som-
martid tog han av sig uniformsjackan och 
skjortan. Fast plaggen åkte på igen när 
de närmande sig nästa brygga. Det pratas 
också om att Calle hade korgstolar uppe 
på bryggan dit han bjöd väl utvalda per-
soner. När det gällde navigeringen körde 
han med kompass och stoppur. I tjocka 
räknade han propellervarven och kunde 
då med utgångspunkt från fart och kurs 
exakt veta var han befann sig mellan två 

bryggor. Någon annan lika stor profi l har 
vi nog inte haft ombord.

Hur ser då Sällskapet Bohusläns verk-
samhet ut i dag och fi nns det något 
spännande på gång framöver?
– Just nu ligger hon vid kaj och vi under-
håller inredning och maskin. Fast första 
maj är det dags för 2008 års premiärtur. 
Och sedan rullar det på med beställnings-
turer, den gamla traden och inte minst våra 
tre timmar långa skärgårdsturer i södra 
och norra skärgården här i Göteborg. 
Allt om våra turer fi nns på vår hemsida 
www.steamboat.se. När det gäller fram-
tiden är vår målsättning egentligen bara 
att fortsätta kryssa med Bohuslän som 
Västkustens sista passagerarångare och 
att bevara henne som det fi na fartygsmu-
seum hon är i dag. Jag tror nämligen att de 
vita skärbåtsfartygen har en god framtid. 
Fast man blir ju lite orolig av allt prat om 
nya krav på läckstabilitet. 

Enligt Sjöfartverkets inspektör Jonas 
Gustafsson är S/S Bohuslän i dag klassad 
för trafi k i D-område, det vill säga ut mot 
havsbandet. Om klassningen ska kvarstå 
efter inspektionerna på gamla fartyg som 
kommer att genomföras år 2010 måste 
hon klara kraven för läckstabilitet. Det 
vill säga, hon måste ha skottindelning och 
kunna fl yta om något av skotten vatten-
fylls. Klarar hon inte det förpassas hon till 
trafi k i innerskärgården.
text: arne spångberg
foto: ingolf ibenhard benjaminsen

 95-åring trogen sin trad
S/S Bohuslän
Längd: 42,42 meter       Bredd: 7,26 meter
Djupgående: 2,7 meter
Bruttoton: 329,73
Generator: ångdriven, 110 volt likström
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Stortinget beslutade 1996 att bygga två 
typer av gasdrivna färjor. Den ena skulle 
drivas med gasen LNG (Liquifi ed Natu-
ral Gas) och den andra med gasen CNG 
(Compressed Natural Gas). 

Målet var att få erfarenheter från mer 
omfattande bruk av de stora gasresurser-
na som fi nns i Nordsjön, i transportsek-
torn generellt, och framför allt på färjor. 
Ett annat mål var att reducera förore-
ningarna från transportsektorn. Fjord 
1 MRF (Møre och Romdal Fylke) blev 
utvalt av Vegdirektoratet att bygga den 
första LNG-färjan. CNG-projektet blev 
senare stoppat.

När Stortinget tog beslutet om att 
bygga färjorna fanns det inga regler el-
ler föreskrifter för hur man skulle bygga 
och driva gasdrivna färjor. En större pro-
jektgrupp med representanter från Det 
Norske Veritas (DNV), Sjöfartsdirekto-
ratet, Vegdirektoratet, Färjesällskapen 
och olika forskningsinstitutioner gjorde 
ett omfattande utredningsarbete och tog 
fram ett förslag.

Fjord1 MRF skrev kontrakt med var-
vet Langsten Verft om att bygga gasfärjan 

Glutra i januari 1999. Färjekonceptet var 
i utgångsläget baserat på ett standardkon-
cept.

Drift
Färjan tar 86 PBE (personbilsenheter) 
och har passagerarcertifi kat för 300 pas-
sagerare. 

Den har fyra gasmotorer som var och 
en producerar 676 kW vid 1500 rpm. 
Gasmotorerna driver två elmotorer pla-
cerade i varje ände av färjan. Dessa moto-
rer driver var sitt propelleraggregat med 
dubbla propellrar. Vid normala driftsför-
hållanden behöver man bara använda två 
gasmotorer. 

Två vakuumisolerade gastankar i rost-
fritt stål är placerade i stålcontainers i 
botten på färjan. Varje gastank kan ta 
30 m3 LNG, vilket räcker till 6-7 dagars 
normal drift. Gasen levereras med tank-
bil i fl ytande form genom nedkylning till 
-163 grader C.

Färjan är lika säker som vilken annan 
dieselelektrisk färja som helst. Gassenso-
rer är placerade i containers, i motorrum-
met, vid driftsnätet osv. Alarm utlöses vid 

20 % av möjlig antändbar gaskoncentra-
tion och vid 60 % av möjlig antändbar 
gaskoncentration sker det en automatisk 
nedstängning av gastillförseln.

Erfarenheter 
Gasfärjan har nu varit i drift i över sex år 
och driftserfarenheterna kan summeras:

Färjan har varit i drift i mer än 35 000 
driftstimmar, och har bara varit ur drift 
på grund av tekniska problem i några tim-
mar. Motoranläggningen är en redundant 
installation.

Underhållskostnaderna är något högre
(cirka 20 %) än för en motsvarande die-
seldriven färja. Det är underhållet av gas-
motorerna och gassystemet som kostar 
mer.

Bemanningen är lika stor som på en lik-
värdig dieseldriven färja, men det var ett 
omfattande upplärningsprogram innan 
färjan kunde tas i drift.

Det är mycket låg ljudnivå både om-
bord i färjan och i omgivande miljö.

Gaspriset är knutet till dieselpriset 
(dieselekvivalent gaspris) men drivmedels-
kostnaderna ligger cirka 25-35 % över 

Världens första 
gasdrivna passagerarfärja

Världens första gasdrivna passagerarfärja fi nns i Norge och heter Glutra. Den ägs och drivs av Fjord1, 
den största färjeoperatören i Norge som under 2006 transporterade 26 miljoner passagerare med sina fartyg. 

Glutra. Foto: Harald M. Valderhaug

Fortsättning nästa sida...
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motsvarande kostnader per km/drifts-
timme för vanliga dieseldrivna färjor av 
samma storlek. 

Investeringskostnaderna var 130 miljo-
ner NOK. Det är minst 30 - 40 % högre 
än för en konventionell färja. Men när 
man nu bygger efter de nya regelverken 
minskar investeringskostnaderna. 

Miljöeffekter
Baserat på teoretiska beräkningar för-
väntades en reduktion i NOx på 90 % i 
förhållande till en moden dieselelektrisk 
färja. Faktiska mätningar visade en re-
duktion på cirka 80 %. Det motsvarar en 
reduktion av NOx-utsläpp på cirka 32 
ton under ett år.

Man förväntade sig en reduktion av 
CO2 med cirka 20 %. Faktiska mätning-
ar indikerar en reduktion på 25-30 %
jämfört med en dieselelektrisk färja. Det 
motsvarar en reduktion på 800 ton CO2 
per år. 

Utfasning av till exempel 20 konver-
tionella färjor till gasdrift skulle reducera 
utsläppen av NOx med 640 ton och av 
CO2 med 16 000 ton per år.

Gasfärjorna i Rogaland och Hogaland
2004 beslutade den norska regeringen 
att lägga ut två av de största färjelinjerna 
på upphandling. De nya färjorna skulle 
drivas med LNG och byggas enligt Sjö-
fartsdirektoratets nya regler för gasfärjor. 

Huvudmålen var att minska de negativa 
miljöeffekterna, minska resetiden och 
öka transportkapaciteten. Det var ingen 
lätt utmaning att uppfylla samtliga mål. 

Fjord1 Nordvestlandske vann upphand-
lingen och fi ck driften av två gasfärjor i 
Rogaland (Mortavika - Arsvågen) och tre 
gasfärjor i Hordaland (Hallhjem - Sand-
viksvåg). Färjelinjerna knyter samman 
Bergen och Stavanger.

Den ursprungliga upphandlingen var 
baserad på att bygga tre 200 PBE-färjor 
och två 145 PBE-färjor, men på grund 
av ändringar i regelverket blev beslutet 
att bygga fem identiska 200 PBE-färjor 
istället.

Vid årsskiftet 2004/2005 skrevs kon-
trakt med Aker Yards för att bygga fär-
jorna. LMG Marine designade färjorna. 
Skroven byggdes vid Aker Tulcea i Ru-
mänien och färjorna utrustades vid Aker 
Brattvåg. 

Färjorna är ”double-ended” och designa-
de för hög hastighet. De gör 22-23 knop 
i båda riktningarna och är utrustade med 
fyra propelleraggregat, ett i varje hörn. 
Marschfarten är 17 knop. I båda ändarna 
av färjorna är bredden 12 meter vilket 
medger lastning av tre fi ler på samma 
gång. Det ger korta tilläggningstider, vil-
ket också är miljöbesparande. 

Färjorna har två separata tankar för 
LNG-gasen, varje tank är på 125 m3. 
Motorinstallationerna har full redundans 
och färjorna har mycket hög säkerhets-
nivå. Sammanlagt producerar de fem fär-
jorna 47,4 mW. (Megawatt)

Färjorna är de största i Norge och sattes 
i drift i början av 2007. De är i drift 24 
timmar per dygn och det kräver ett nog-
grant underhållsarbete. 

Både byggnationen och driften av fär-
jorna är dyr jämfört med konventionella 
dieseldrivna färjor. Men gasen LNG har 
låg skatt och blir därför billigare än diesel. 
Ökat resande ger också ökade intäkter, 
både från biljetter och försäljning i cafe-
teria. 

Besättningen ombord jobbar en eller 
två veckor i sträck. Man har därför lagt 
ned mycket möda på bekvämligheter i 
personalutrymmena. Förutom privata 
hytter fi nns det satellit-TV, Internet och 
gym som de anställda kan använda.
text: leena tegevi 
källa: fjord1 mrf 

Kapacitet:
Max antal personbilar: 198 personbilar
Kombination: 12 tågvagnar +
 150 personbilar
Max antal passagerare: 536 st
Hastighetsområde 17-22 knop

Huvuddimensioner:
Max längd: 128,8 m
Max bredd: 19,1 m
Max djupgående: 4,5 m

Utvecklad i samarbete
med LMG Marin

198pbe Gasfärja för E39

”Huvudmålen var att minska de negativa 
 miljöeffekterna, minska resetiden och 
 öka transportkapaciteten.”
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Hur ser du på utvecklingen i skärgårds-
trafi ken? 

Utvecklingen av skärgårdstrafi ken hänger 
ihop med utvecklingen av skärgården. 
Waxholmsbolaget ska vara skärgårdens 
livsnerv året runt. Just nu prioriteras 
utvecklingen av vintertrafi ken i enlighet 
med RUFS (Regionplanens intentioner). 
Trafi ken lever inte sitt eget liv utan ska 
anpassas till skärgårdens utveckling 
vilken bland annat är beroende av utbud 
av besöksattraktioner, arbetstillfällen, 
bostäder mm.

Hur utvecklar man ett gammalt inarbe-
tat varumärke som Waxholmsbolaget? 
Ja,Waxholmsbolagets varumärke är 

starkt. Det förknippas med sol, sommar 
och semester för många. Men det vore trevligt 

om det även kan utvecklas till att omfatta låg-

säsongens tystnad, ro och frid. Det fi nns mycket 
att uppleva under hela året i skärgården. 

Åker du själv med skärgårdsfartyg?
Jag har ingen privat anknytning till skärgården 
vilket gör att jag hittills ganska sällan åker ut i 
den. Men det kommer att bli mer av den varan 
nu…

Du är ekonom och har inte sjöfartsbakgrund. 
Fördelar? Nackdelar?
Jag har varit anställd 20 år i Waxholmsbolaget 
vilket gör att jag känner bolaget väl. Som VD är 
det en fördel att ha ekonomisk och adminstrativ 
erfarenhet. Den nautiska kompetensen fi nns väl 
representerad i bolaget ändå. 

Fritidsintressen?
På fritiden läser jag, reser, åker skidor, motione-
rar och ägnar mig åt min lilla ”gård” i Sörmland. 

Ewa Stenberg
ny VD för Waxholmsbolaget

Ewa Stenberg utsågs i december till ny VD för Waxholmsbolaget efter Juhan Grünfeldt som går i pension sista 
februari 2008. Ewa är civilekonom och har varit anställd i Waxholmsbolaget sedan 1987 och ingått i lednings-
gruppen sedan 1993. 

text: leena tegevi
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1836 byggdes hjulångaren Eric 
Nordevall, ett av sju systerfartyg 
som snabbt och säkert skulle 
trafi kera nybyggda Göta Kanal. 
Med sin effektiva ångteknik och 
skovelhjulsdrift kunde sträckan 
Stockholm - Göteborg tillryg-
galäggas på 4, 5 dygn och efter 
tidtabell.

1856 sjönk Eric Nordevall 
under oturliga omständigheter i 
Vättern och hittades först 1980 
av dykare. Skicket är i det när-
maste intakt och Eric Nordevall 
klassas idag som  världens äldsta 
bevarade maskindrivna fartyg.

Att bärga och konservera hjulångaren är en kostsam historia 
och har ännu inte blivit verklighet. Därför startades 1996 
projekt Eric Nordevall II för att bygga en replik av den unika 
hjulångaren. 

2010 ska den nybyggda repliken sättas i trafi k på Göta Ka-
nal, precis som sin föregångare.

På Forsviks Varv är man nu inne i slutskedet av byggnatio-

nen av det unikt fi olformade, 
95 ton tunga skrovet i ek. 
Inredningsarbetet är inlett med 
uppbyggnaden av hyttdäck. Ett 
av de tre vattentäta skotten står 
klara och det första skovel-
hjulet, ett ton tungt och 3,60 
diameter stort, är färdigställt.

Unikt maskineri
Det världsunika maskineriet, 
två balansångmaskiner på var-
dera 17 hk, tillverkas på Motala 
Verkstad, precis som de ur-
sprungliga maskinerna av 1836 

års produktion. I slutet av februari kommer de att provköras, 
efter sex års rekonstruktions- och tillverkningsarbete. Beteck-
ningen blir Sjöångmaskin nr 27 av typ 1.

Motala Verkstads unika engagemang i byggandet av Eric 
Nordevall II:s maskineri har varit avgörande för projektets 
genomförande. Likaså är Karlskrona kommuns och anrika 
Kockums engagemang, som i ett utbildningsprojekt tillverkar 
den 20 ton tunga ångpannan, ovärderligt.  Fortsättning nästa sida.

Hjulångaräventyret Eric Nordevall II
I Forsvik, vid Göta kanals västra utlopp från Vättern, pågår ett unikt skeppsbygge. I vacker bruksmiljö på Forsviks Varv, där skeppsbyggare, 
tjärdoft och ångmaskiners pysande präglar livet, kan man förundras. Byggprojektet som bedrivs där är unikt i världen och har sina rötter 
långt bak i tiden. 

Eric Nordevall II på varvet. 

Överstelöjtnant mekanikus Eric Nordevall med maskineriet 
i bakgrunden på Motala Verkstad.



Ingenstans fanns annars yrkeskunskap 
att på 1800-talsvis sammanfoga den 
grova tryckkärlsplåten genom varmnit-
ning och diktning.

I månadsskiftet mars/april är den 
enorma pannan klar och kommer att 
transporteras till Motala Verkstad för 
sin första provkörning tillsammans med 
maskineriet. Under hösten sjösätts skro-
vet i Forsvik och bogseras över Vättern 
till Motala Verkstad. Där lyfts maski-
neri, panna, axlar och skovelhjul in med 
travers i maskinrummet. Eric Nordevall 
II återvänder sedan till Forsvik och 
lägger till för fortsatt utrustning för att 
2010 vara klar för exklusiv trafi kering 
av Göta kanal mellan Stockholm och 
Göteborg.

Besök Forsviks Varv för att med egna 
ögon se byggnationen. Låt er guidas på 
ort och ställe och stig ombord på det 
fi olformade skrovet. Ta en tur med Sve-
riges äldsta bevarade ångslup Å/S Fors-
vik. Handla i skeppshandeln alltifrån 
kanoner, smidd spik, skeppsskorpor och 
souvenirer. Övernatta i bruksmiljö och 
upplev allt från bygget till musikevene-
mang i detta äventyr. 

text & foto: 
patrik zimonyi

Många intressanta föredrag fi nns på programmet:
Göran Tegnér, WSP
Samhällsplanering och sammanhängande sjötransportsystem för passagerare

Kerstin Westerlund, Samfundet S:t Erik
Sjöväga transporter utifrån ett långsiktigt stadsbyggnadsperspektiv

Ragnar Domstad för Skärgårdsredarna
Klimatsmart persontrafi k på vatten

Anke Stolper, Hamburg State Ministry for Urban Dev. and Environment (Talar engelska)
ZEMSHIP-projektet i Hamburg. Kollektivtrafi k på vattenvägar helt utan koldioxidutsläpp

Henk Hervonen, Rotterdam Waterbus (Talar engelska)
Nya fartyg och bränslen till snabb passagerartrafi k på vatten i Rotterdam

Henric Gustafsson, tid. projektledare Sjöbussen
Reguljär pendelbåtstrafi k med biogasbåtar i Stockholm

Hans Lundqvist, Skärgårdens Trafi kförening
Förslag på utökad pendelbåtstrafi k i Stockholms inre farvatten

Karl-Erik Hermansson, Färjerederiet
Nya färjelinjer för gods- och persontrafi k för minskad trängsel på vägarna i 
Stockholmsregionen

Thomas Ney, Region- och trafi kplanekontoret
 Stockholms läns landsting
Hur ska vi kunna hantera allt det gods som en storstad som Stockholm behöver i framtiden?

Niklas Skog, Sand & Grus AB Jehander
Hur kan vi fortsätta transportera all tung sand och grus sjövägen i Stockholm?

Bertil Arvidsson, Sveriges Redareförening
Närsjöfart i Göteborg / Europeiska städers godstransporter på vatten / Minskad miljöpåverkan

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Ett rikt smörgåsbord av erfarenheter, visioner och exempel från sjön väntar dig!

När: Onsdag 2 april 2008, kl. 9.00 - 16.30

Var: Teaterskeppet, Skeppsbron 11 i Stockholm (20 min promenad från Centralen)

Moderator: Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

Värdinna: Yvonne Ruwaida, Oppositionsborgarråd (mp) Stockholms stad

Anmälan: Till mp@stadshuset.stockholm.se senast 14 mars .

Meddela om du vill ha särskild eller vegetarisk kost. I priset ingår god lunch, 

förmiddags- och eft ermiddagsfi ka som serveras i Teaterskeppets matsal

Pris: Seminariet kostar 250 kr + moms. Vi skickar faktura till dig. 

Ange på anmälan faktureringsadress och ev. organisationsnummer.

Utveckla miljövänlig kollektivtrafi k och 
godstransport på stadens vattenvägar

Klimatsmart 
närsjöfart i
Stockholm

• A K T U E L LT  S E M I N A R I U M •

ANMÄL 
DIG GÄRNA 

DIREKT!

ARRANGÖRER:

Illustration av Nordevall förlist vid ön 
jungfrun i Vättern målad av Reinhardt 
Grosch.
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Vi presenterar goda exempel på kollektivtrafi k och 

godstransporter på vatten, både från vår huvud-

stadsregion och från städer i Europa, samt miljö-

teknik för framtidens klimatsmarta transporter 

på vatten. Det är redan idag är möjligt att utveckla 

snabb, bekväm och klimatsmart närsjöfart för 

person- och godstrafi k i Stockholm. Men det krävs 

framsynt planering och stadsbyggnad. Då kan vi 

avlasta både väg och järnväg i Stockholmsområdet.
Läs mer om talarna och programmet på 

www.mp.se/stockholmsstad
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Tidningen byter namn till Skärgårdsredaren
Från och med förra året kallas föreningen för Skärgårdsredarna. 
Nu byter vi även namn på tidningen från PassagerarRedaren till 
SkärgårdsRedaren. Tidningen byter samtidigt ansvarig utgivare 
till Leena Tegevi som också är tidningens redaktör.

Miljön i centrum på Allt för sjön 2008
Ett nytt miljöprogram för fritidsbåtar är klart. Bakom programmet 
står hela 19 myndigheter, organisationer, och föreningar som bildat 
Båtmiljörådet. Den 5 mars anordnas även Båttinget med fokus på 
miljön. Det nybildade Båtmiljörådet har antagit ett program som 
omfattar 12 punkter för att minska miljöpåverkan från landets 
fritidsbåtar. Båtmiljörådet är ett nationellt samlat grepp där ett 
fl ertal berörda aktörer ska samarbeta för ett effektivt, långsiktigt 
miljöaktivitetsarbete. Sjöfartsverket, som är en av de 19 organisa-
tionerna och myndigheterna i rådet, föreslås i sin tur även att bilda 
en särskild grupp med fokus på miljöpåverkan från länderna kring 
Östersjön.

Inre fartsbehörigheter
Principen för dessa (FB klass 6 I, klass 7 I, klass 8 I samt matros 
inre fart) är en avkortad praktiktid som delvis ska genomföras i 
fartområdet inre fart. Man blir därefter behörig endast i inre fart. 
Om man senare skulle vilja ha behörighet för större fart kan man 
komplettera med den praktik som saknas i närfart. Inre fartsbehö-
righeterna ger en mer anpassad och relevant kompetens för skär-
gårdstrafi ken, men trots den avkortade praktiktiden tar det cirka 
6 år att få behörighet att köra ett ordinarie skärgårdsfartyg. Idag 
fi nns det 22 st uttagna FB 6 inre fart, 27 st FB 7 inre fart och 2 st 
matros inre fart.

4500 vykort för Blidan
Blidösundsbolaget kämpar 
vidare för att få köra s/s 
Blisösund i ytterskärgården
Före jul överlämnade re-
deriets VD Göran Ahlqvist 
4 500 vykort till regeringen 
med krav på ett politiskt 
agerande i frågan. Det är 
Sjöfartsinspektionen som 
ligger bakom beslutet att 
inte tillåta Blidösund att 
fortsätta med sina populära 
utskärgårdsturer som man 
arrangerat i 20 år.

Foto: Johan Garsten

Järnvägsbro hotar Göta kanal
Båttrafi ken på Göta kanal genom Motala riskerar att stoppas i 
framtiden. Det befarar Göta Kanalbolag. Orsaken är en ny tågbro 
över kanalen i Motala. Trots Banverkets försäkringar så är man 
orolig för att fl er tåg kommer leda till att man inte hinner öppna för 
båtar. Den planerade järnvägsbron i Motala ingår i dubbelspårs-
bygget Mjölby-Motala. Banan ska öka kapaciteten för godstrafi k 
på sträckan Gävle-Mjölby. Det är en av de viktigaste godslederna 
genom Sverige. Kanaldirektören Claes-Göran Österlund tror att 
trafi ken blir betydligt större än Banverket idag räknar med, och 
då blir det problem för båtarna. Han befarar att man kommer att 
komma upp i 300-400 tåg per dygn. Det skulle nästan omöjliggöra 
öppning av kanalen. Just nu pågår förhandlingar mellan Banverket 
och kanalbolaget. Kanalbolaget vill hellre ha en tågtunnel under 
kanalen. Det fi nns inte med i Banverkets planering som har plane-
rad byggstart inom ett par år.

Sjöfartsforum förstärker sin styrelse 
Åke Niklasson, VD för Volvo Logistik valdes till ordförande och 
Leena Tegevi, informationschef för Skärgårdsredarna blev 
vice ordförande i den nya styrelsen som valdes vid årsmötet i 
Göteborg den 8 februari. Tomas Dyrbye, vd Maersk Sverige, 
Håkan Hedlund, vd Sundsvalls Hamn, Mikaela Dahlman, för-
bundsjurist Sveriges Försäkringsförbund och Mikael Castanius, 
branschchef Förbundet Sveriges Hamnar, nyinvaldes till Sjöfarts-
forums styrelse. Vid årsmötet, som hölls i Göteborg, avgick Per 
Jessing som ordförande. Per Jessing har varit generalsekreterare/
ordförande sedan föreningen startade 1996 och framgångsrikt 
drivit både föreningens och sjöfartens frågor. Per Jessing går nu 
vidare inom näringen och kommer bl a att satsa sin tid på det nya 
ordförandeskapet i European Maritime Heritage.

– Nu förstärker vi vår styrelse och satsar på att vidareutveckla 
Sjöfartsforum. Vi vill med vår verksamhet visa på sjöfartens poten-
tial och lyfta fram näringens viktiga roll för näringsliv och samhälle, 
säger Åke Niklasson. 

– Sjöfartsforum satsar även i år på våra välbesökta och fram-
gångsrika frukostmöten i riksdagen. Vi kommer också att vara på 
plats i Almedalen. 

Intermodalitet, miljöfrågan och en satsning på nyrekrytering till 
näringen är tre prioriterade områden. Ökad intermodalitet, dvs en 
kombination av två eller fl era transportslag är också en stor fråga 
för Sjöfartsforum som Shortsea Promotion Centre inom EU. Med 
hjälp av sjöfart som del i intermodala transportlösningar kan gods 
fl yttas från vägarna och ge miljökloka kostnadseffektiva transpor-
ter.

Övriga ledamöter i Sjöfartsforums nya styrelse är Ulf Granander, 
vd ACL Sverige, Charlotta Hök, konsult WSP, Tomas Abrahamsson, 
vice vd SEKO och Sten Göthberg, sjörättsjurist.

Göta kanal-
bolagets 
kontor i 
Motala.

Foto: 
Leena Tegevi

✯ Från Kust & Hav
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Transportforum i Linköping
I januari var det dags för årets upplaga av Transportforum. 
Sjöfarten syntes inte lika mycket som tidigare år i föreläsnings-
programmet men desto mer i utställningshallen där Sjöfartsverket, 
Sveriges Redareförening, Skärgårdsredarna, Lighthouse m fl  
delade monter. 

De sjöfartsteman som fanns att lyssna på var Jämställdhet 
och mångfald ur ett rekryteringsperspektiv, Hållbara 
Östersjötransporter samt Sjöfartens Energianvändning idag och i 
framtiden.

Matros på 9 månader
Nu har vi fått igenom en matrosbehörighet för inre fart som mins-
kar sjötiden från 18 till 9 månader. (Varav minst 4,5 månader i inre 
fart) Gäller från 2008 och retroaktivt, dvs den som har 9 månaders 
sjötid kan plocka ut sin behörighet direkt. Hittills har endast två 
personer tagit ut sin behörighet som matros inre fart

Miljöpartiet vill ha mer sjötrafi k
Miljöpartiet i Stockholm ordnar den 2 april en konferens på te-
mat ”Klimatsmart sjöfart”. Visionen är att sjöfarten ska kunna 
avlasta vägnätet i Stockholm och på så sätt samtidigt minska 
utsläppen. Inbjudna talare ger sin syn på infrastrukturens och ak-
törernas möjlighet till ökad sjöfart på och i Stockholmsregionen. 
Färjerederiet berättar hur man t ex kan avlasta vägtrafi ken genom 
att köra godstransporter med vägfärjor. Exempel på miljövänlig 
kollektivtrafi k på vatten i andra europeiska huvudstäder presente-
ras under seminariet som hålls på Teaterskeppet. 

Norsk NOx-fond
Den norska regeringen har satt upp en NOx-fond till vilken rederi-
erna och landbaserad industri ska betala NOK 4 per kilo utsläpp. 
De företag som skriver under avtalet med regeringen före första 
juli 2008 kommer att få ett undantag från den nuvarande NOx-
skatten på NOK 15,39 per kilo. NOx-skatten introducerades första 
januari 2007, och ett syfte var att Norge genom detta skulle fullföl-
ja sin förpliktelser gentemot Göteborgsprotokollet. Avtalet mellan 
regeringen och rederierna kommer att gälla under tre år. Fonden 
borde kunna dra in NOK 1,5 miljarder efter tre år. Alla pengar kom-
mer investeras i NOx-reducerande åtgärder.

Sänkt farledsavgift
Sjöfartsverket har beslutet att sänka farledavgifterna för gods från 
1 april med 19 öre per ton till 3, 05 kr. Avgiften för s.k. lågvärdigt 
gods behålls vid 80 öre per ton. Samtidigt förändras miljörabat-
terna för att öka stimulansen att använda lågsvavlig olja och redu-
cera utsläppen av kväveoxider. 

Drake drar fartyg över havet
På öppet hav blåser det ofta en bra och stabil vind, och nu skall 
denna kraft användas till att dra fraktfartyg över oceanerna. Det 
tyska företaget SkySails har fått patent på en drake, som från 
däcket på ett fartyg skickas upp till 100-500 meters höjd, där det 
i regel blåser en kraftig vind. Draken är upp till 320 kvadratmeter 
stor, och under rätt vindförhållanden drar den så kraftigt i fartyget 
att det ger samma framdrivning som en motor på cirka 6 800 hk. 
Det avlastar naturligtvis fartygsmotorerna avsevärt. Under idea-
liska vindförhållanden blir bränslebesparingen upp emot 50 %, 
och sett över ett år kan fartyget minska sin förbrukning med 
10-35 %. SkySails ingenjörer har lagt fl era år på att göra drakarna 
helautomatiska, så att de enkelt kan släppas upp, styras och tas 
ned igen, allt efter väderförhållandena. Världens samlade han-
delsfl otta bränner årligen omkring 290 miljoner ton bränsle, och 
med tanke på de stigande oljepriserna anser teknikerna bakom 
SkySails att det fi nns en stor marknad för deras drake, som dess-
utom kan minska utsläppen av kol- och svaveldioxid. De menar 
att upp emot 40 000 av världens fraktfartyg skulle kunna utrustas 
med SkySails. 

Det första fraktfartyg som utrustas med SkySails är ett 
140 meter långt containerfartyg, byggt av ett tyskt rederi. Det 
10 000 ton tunga fartyget har döpts till Beluga SkySails. Dess 
drake är 160 kvm och motsvarar en motorstyrka på 1 300 hk 
och ger en bränslebesparing på upp till 35 %. 
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Christopher Pålsson och Mathias Jönsson i Sjöfartsmontern på 
Transportforum. Foto: Leena Tegevi

SWEREFs illustrerade skeppslista 2008
UTKOMMER VÅREN 2008, BESTÄLL REDAN NU!

Sätt in 195:- på plusgirokonto 51 53 51-5 så får du skeppslistan 
direkt i din brevlåda. Glöm ej att ange namn och adress!



Kom till årsmötet 
Skärgårdsredarnas 20:e årsmöte hålls den 6 mars på 
Stockholmsmässan. På programmet står årsmötesförhandlingar, 
lunch, intressanta föredrag och festmiddag med underhållning 
på anrika Eriksberg. Föredragshållare är Ragnar Domstad som 
berättar om Klimatsmart persontrafi k på vatten i några euro-
peiska storstäder. Jaak Meri berättar om regeringens hand-
lingsplan för sjöfarten. Per Nordström och Olle Wadmark från 
Sjöfartsinspektionens svarar på aktuella frågor.

Skärgårdsredarna på Allt för sjön
Den 1 mars slår Stockholmsmässan upp portarna för Allt för sjön 
för 73:e gången. Det är Nordens i särklass största båtmässa.  
Skärgårdsredarna fi nns på plats som vanligt i ”Galleriet” i en 
lite förnyad och uppfräschad monter.  Monteransvarige Anders 
Engqvist efterlyser fi na båtmodeller, kuriosaföremål och fartygs-
foton från medlemmarna. Han har telefonnummer 08-37 66 22.

Nästa år fyller vi 20!
SWEREF bildades på hösten 1988 på Klockargården i Tällberg av 
en grupp redare som hade samlats där för att diskutera problem 
och möjligheter i branschen. Ordförande vid starten var Klockar-
Pelle. Hösten 2008 fi rar vi 20-årsjubileum och det gör vi självfallet 
på Klockargården i Tällberg där Klockar-Pelle tar emot oss. Boka 
in 8-10 oktober i almanackan och kom och gör höstmötet till en 
oförglömlig upplevelse!  

Har du något extra kul och festligt förslag på hur vi ska fi ra jubi-
leet på Klockargården, maila till leena@skargardsredarna.se

Ångmaskinistutbildningen
Skärgårdsredarnas arbetsgrupp för traditionsfartyg har en längre 
tid strävat efter att få fram en relevant utbildning av ångmaski-
nister för att trygga framtida behov och samtidigt uppfylla de 
ökade kraven. Målet har varit att föreslå en rimlig utbildning i 
två nivåer: en för de mindre båtarna och en kompletterande 
för de större ångfartygen. Arbetsgruppen har samarbetat 
med Sveriges Ångbåtsförening, Kalmar Sjöfartshögskola och 
Sjöfartsinspektionen. Riksantikvarieämbetet bidrog med 125 000 
kronor för att få igång kurserna.

I maj 2007 tog den första kullen sin examen i Kalmar. 
Synpunkter från den första kursen medförde ett förslag till 
revision av den föreskrift från Sjöfartsinspektionen som styr 
utbildningsplaneringen i Kalmar. Det förslaget ligger nu på 
Sjöfartsinspektionens bord för beslut senare i år.

✯ Medlemsnytt
Ny försäkringsgivare
Från och med 1 januari 2008 har Skärgårdsredarna ingått avtal 
med en ny leverantör av kaskoförsäkring av medlemmarnas far-
tyg. Den nya försäkringsgivaren heter Markel International och 
är ett engelskt bolag med en nyöppnad fi lial i Sverige. Markel 
International som är välkänt och väletablerat inom sjöförsäkring 
har tillgångar om sammanlagt USD 3,8 miljarder och är ett helägt 
dotterbolag till Markel Corp i USA. Markel International har rating 
”A” (Excellent) av AM Best. Den enskilda medlemmens försäkring 
övergår till Markel i samband med årsförnyelsen. Även om Markel 
idag är ett okänt bolag för Skärgårdsredarnas medlemmar kom-
mer de fl esta att känna igen Ove Staaf, som är chef för Markel 
Sweden, och Staffan Sahlin som börjar hos Markel i mars och 
kommer att bli ansvarig för området kaskoförsäkringar. 
Ove Staaf säger att han är glad att ha föreningen som kund igen 
och ser fram mot att återknyta gamla bekantskaper. Ove kan nås 
på 08-506 362 66 eller ove.staaf@markelintl.com. 

För den som är nyfi ken på Markel International rekommenderas 
www.markelintl.com

Silverö byggs om
På m/s SILVERÖ genomförs ombyggnadsarbeten hos 
Marincenter syd i Simrishamn. Akteröver får fartyget snedställda 
rutor och man bygger en ny trappa ned till huvuddäcket. En soff-
grupp kommer till och hela bryggan blir luftkonditionerad. På hu-
vuddäcket byggs en stor handikapptoalett och en lång ramp från 
fördäck skall göra tillgängligheten bättre för resenärerna. Silverö 
skall vara klar för drift den 1 april inför sommarens trafi k kring 
Waxholm.

Övning med 100-manna
Några av de större vägfärjorna är utrustade med 100-mannafl ottar 
och en sådan kan man inte öva med hur som helst. 

På Ljusteröleden var det dags för service och ompackning och 
i samband med det passade man på att arrangera en övning för 
alla leder som hade sådana fl ottar ombord. 

Ekens Naval, Täby, som sköter översynen av fl ottarna fanns 
på plats under övningen och en kranbil för att lyfta fl otten hade 
engagerats. 

– När man löser ut en sådan fl otte fi nns det ett antal fi ckor på 
undersidan som fylls med vatten för att hålla den på plats. När 
man sedan skall upp ur vattnet med den måste det till en kran, 
berättar färjeledschefen Rickard Broman. 

Övningen blev mycket lyckad eftersom man nu kunde öva hela 
förfarandet med sjösättning och utlösning. Med så stora fl ottar blir 
det mera sällan sådana tillfällen. 

Med kranbil på plats kunde man lyfta fl otten vartefter vattnet 
rann ur utan risk att orsaka skada på den. 

– Nu skall den först torkas ordentligt innan man ser över den 
och sedan packar ihop den igen, säger Rickard Broman. 

För att kunna hantera dessa stora fl ottar i skarpt läge behöver 
man en skotvinsch och den visade sig fungera alldeles förträffl igt 
på Jupiter. Text: Mats Eriksson

Flottarna är inga 
små farkoster att 
hantera, men de 
sväljer snabbt en 
massa människor 
vid evakuering. 
Foto: 
Richard Broman
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✯ Personalnytt

Rindö Marine får ny VD
Från och med den första februari tar Magnus Sörenson över 
som verkställande direktör på Rindö Marine. Magnus är sedan 
tidigare sälj- och marknadschef i systerbolaget Dockstavarvet 
och kommer även att vara det fortsättningsvis. Magnus är i 
grunden skeppsbyggnadsingenjör och har tidigare tjänstgjort 
på Österströms Rederi och Försvarets Materielverk. På FMV 
som projektledare för bl.a. anskaffning av Stridsbåt 90H och 
övervakningsfartyg till Kustbevakningen. Förre VD Torbjörn 
Larsson lämnar den dagliga verksamheten men kvarstår som 
styrelseledamot och kommer därmed att fi nnas tillgänglig som 
rådgivare. Torbjörn är även VD i systerföretaget Dockstavarvet.

Varvsverksamheten vid Rindö Marine kommer successivt 
att fl yttas över till Muskö och beräknas vara avvecklad tidigast 
inom två år. Den mobila underhållsverksamheten kommer att 
behållas och utvecklas med basering på Rindö för att fort-
satt kunna serva kunder i närområdet. Rindö Marine kommer 
dessutom att fortsätta som tjänsteföretag med Volvo Penta-
försäljningen och teknisk supportverksamhet för det mindre 
tonnaget. 

Docksta-gruppen består idag av tre företag; Dockstavarvet 
som bygger snabbgående lots-, patrull och stridsbåtar i alu-
minium, Rindö Marine med ett marinmotorcentrum och fokus 
på underhåll, samt Muskövarvet med inriktning på kvalifi cerat 
underhåll för både statligt och kommersiellt tonnage.

Anders Donlau ny VD för AB Göta kanalbolag
Som efterträdare till Claes-Göran Österlund, som efter nio år som 
kanaldirektör lämnar rodret, har styrelsen i AB Göta kanalbolag 
utsett Anders Donlau, Linköping. Anders tillträder tjänsten under 
våren 2008.

Ewa Stenberg VD för WÅAB
Ewa Stenberg utsågs i december till ny VD efter Juhan Grünfeldt 
som går i pension i år. Ewa, som är civilekonom, har varit anställd i 
Waxholmsbolaget sedan 1987 och ingått i ledningsgruppen sedan 
1993. 

Janne Mansnerus till Sjöfartsinspektionen 
Janne Mansnerus började i maj 2007 som fartygsinspektör på 
Sjöfartsinspektionen  i Stockholm. Han kommer närmast från 
Stockholms Sjötrafi k och jobbade dessförinnan i Viking Line. 

Margus Pöldma till Färjerederiet
Den 1 januari började Margus Pöldma som 
Fleetmanager i Färjerederiet. Margus är känd 
för många från sin tid som fartygsinspektör 
på Sjöfartsinspektionen i Stockholm där han 
varit sedan 2003. Innan dess jobbade han 
som skeppare och rederiinspektör i Gotska 
Sandö rederi från 1998 och dessförinnan i 
Storsjöfarten. På sikt kommer Margus även 
att ta ansvar för säkerhetsavdelningen på 
Färjerederiet.

Magnus Sörenson ny VD för Rindö Marine.

Anders Donlau
ny VD för AB
Göta kanalbolag.
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Arbetsskador ombord per ålderskategori✯ Departement & myndighet

Sjöfartsinspektionen informerar

Olycksstatistik för 2006 färdig - fortsatt minskning 
av olyckorna
Statistiken från 2006 visar att olyckorna på svenska handels- och 
fi skefartyg fortsätter att minska i antal. Denna minskning har 
skett trots en viss ökning av antalet registrerade fartyg. Någon 
fastställd förklaring fi nns inte, men man kan gissa på att elektro-
niska hjälpmedel, t.ex. i form av AIS, påverkar i viss utsträckning. 
Det kan inte heller uteslutas att ett ökat säkerhetsmedvetande 
ombord och i rederierna, t.ex. i form av ökad intern tillbudsrap-
portering, haft viss påverkan. Dessutom bör det nämnas att det är 
Utredningsenhetens bestämda uppfattning att slarv med att ha en 
aktiv utkiksman på bryggan och fusk med vilotidsreglerna är två 
mycket viktiga faktorer vid olyckor. Antalet kollisioner och grund-
stötningar skulle minska med åtminstone upp till hälften om dessa 
regler följdes fullt ut. 

Maskinhaverier visar ökande tendens på sikt
Överlag tycks det som att alla kategorier av olyckor har minskat, 
även om det kan tyckas tveksamt om maskinhaveriernas nedgång 
är beständig. Ser man i stället över hela tioårsperioden verkar det 
som om denna kategori i stället är något ökande. Förhoppningsvis 
kan 2007 års siffror, när dessa är färdiga, bekräfta 2006 års trend-
brott och den neråtgående tendensen. 

Fiskare lever farligt
När det avser dödsfall kan konstateras att under de elva senaste 
åren tre kategorier är i särklass riskfyllda. Dessa är fi ske (fritids-
fi ske är inte med i statistiken), fall överbord och inträde i slutna 
utrymmen. Fördelningen är enligt tabellen nedan. 

 

Slutna utrymmen fortsatt dödsfara
Just risken med slutna utrymmen har uppmärksammats tidigare 
och kan gott nämnas igen. Siffrorna visar att det varit en påfal-
lande koncentration de senaste åren, vilket har varit svårt att 
förklara. Som syns i diagrammet nedan har de allra fl esta skett 
sedan 2005. Det är framförallt till synes ofarliga laster som träpel-
let, timmer och träfl is som utgjort dödsfällorna utom i ett fall där 
det var ruttnande fi skrester i ett lastrum som skulle rengöras som 
förbrukat syre och avgett giftiga gaser varvid två stycken personer 
dog och en tredje klarade sig med ett nödrop. 

Övriga personskador
Sjömän löper nästan dubbelt så stor risk att skadas i arbetet som 
förvärvsarbetande i allmänhet. Skillnaden har dessutom ökat de 
senaste åren då förvärvsarbetande i allmänhet har haft en mins-
kande skadefrekvens medan skadorna till sjöss har legat kvar på 
ungefär samma nivå. Detta kan möjligen förklaras med att man 
har ändrat på begrepp och förutsättningar avseende skador och 
sjukskrivningar de senaste åren, vilket i så fall kan ha haft större 
genomslag för dem som arbetar i land. Inte desto mindre länder 
dessa siffror till eftertanke.

Vad som kanske kan tyckas lite märkligt är att skadefrekvensen 
är ökande med stigande ålder på personalen. De som har minst 
andel arbetsolyckor är de yngsta medan andelen stiger med 
åldern för att slutligen öka radikalt för åldersgruppen 60-64 år. 
Man tycker att åldern och erfarenheten borde fungera skadeföre-
byggande, men det kanske fi nns naturliga förklaringar om man 
betänker den ökande känsligheten för skador som kan komma 
med stigande ålder. Dessa skador är dyra både för individ, företag 
och samhälle och det fi nns all anledning att arbeta olycksförebyg-
gande. Sjöfartsinspektionen kommer att fortsätta med satsningen 
på tillsyn av arbetsmiljön ombord.

 
För stor tilltro till sjökort
Ett fartyg som befann sig i ett av våra trånga farvatten skulle 
backa ut från en brygga och vända åt babord, mot vinden, för 
fortsatt färd söderut. Eftersom bogpropellern inte fungerade till-
fredsställande kom man inte runt utan valde istället att vända åt 
styrbord och runda en mindre ö som låg utanför bryggan. Man av-
vek därmed från den ordinarie rutten. 

Man befann sig inom sjökortets 6-meterskurva men utanför 
3-meterskurvan. Elektroniskt sjökort och satellitnavigering använ-
des. Trots detta grundstötte fartyget, som hade ett djupgående på 
3,5 meter. 
I sammanhanget bör påpekas följande:

• Positioner i sjökort är inte så exakta som i en GPS. Det kan
fi nnas avvikelser på 35-40 m utan att det därför är något 
egentligt fel. 

• Befi nner man sig inom en 6-meters kurva kan djupen variera
åtminstone mellan 3 och 6 m och man får räkna med att det
kan fi nnas uppgrundningar. Sjömätningarna är inte alltid exakta
och det kan fi nnas grunda områden som inte är kända. I det
aktuella fallet är området sjömätt 1862-1873 med handlod! 

• Att i ett sådant läge lita till exakta uppgifter från ett elektroniskt
instrument kan vara verkligt ödesdigert. Man måste vara realis-
tisk och anpassa sig efter verkligheten i första hand.
Elektroniken kan vara ett bra hjälpmedel, men får inte ta över-
handen. Dessutom bör man räkna med att tillförlitligheten i
GPS kan variera. Vid vissa satellitkonstellationer kan felet upp-
stå till 36 m. Det sammanlagda felet kan därmed bli stort.

Omkomna i sjöolyckor 1997-2007
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✯ Pressreleaser

Marinplus lanserar Comar Systems
Marinplus AB, svensk distributör för bland annat FLIR marina 
värmekameror, Interphase marinelektronik och C-Map sjökort, 
har blivit utsedd till svensk distributör för Comar Systems Ltd (UK) 
och lanserar nu marknadens bredaste sortiment av AIS-produk-
ter för både kommersiell trafi k och för privatpersoner. Marinplus 
AB lanserar nu även Scubar Underwater Scope på den svenska 
marknaden. Scubar Underwater Scope tillverkar kompletta sys-
tem för inspektion och övervakning av objekt under vattnet (IP68). 
Uppdrag som tidigare var svåra att utföras utan dykare kan nu 
enkelt göras själv. Med hjälp av en IR-kamera som sitter på en 
böjbar hals på ett teleskopfäste (1.5 – 4.5 m eller 3.5 – 10 m), syns 
föremål, propellrar, bryggor, båtskrov mm – under vattnet. Bilden 
visas på en bildskärm som är placerad i en väska tillsammans 
med ett uppladdningsbart 12V-batteri. Systemet är helt portabelt 
med över 2 h kontinuerlig användning. 

Cordland Marine Årets Uppstickare 
Business Region Göteborg (BRG) utsåg i november fyra företag
som tilldelas Tillväxtpriset bland mindre företag i Västra Göta-
landsregionen (totalt 19 kommuner) BRG:s styrelseordförande 
och även kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, 
Göran Johansson delade ut priserna under Inspirationsdagen 
på Estrad i Göteborg. Årets Uppstickare 2007 (Tillväxt Mikro) blev 
Cordland Marine AB.

IVECO blir Fiat 
Motorföretaget IVECO byter namn till Fiat Powertrain 
Technologies. Detta innebär samtidigt att sammanlagda produk-
tionen av motorer i företaget ökar från 600 000 till 2,8 miljoner 
motorer per år. För kunderna i Sverige kommer försäljningen att 
fungera som vanligt, och kontoret fi nns kvar på samma adress 
och telefonnummer som tidigare.

FKAB förstärker för miljön
Medvetenheten om den accelererande klimatförändringen växer 
just nu snabbt över hela världen. Alla rederier, både i Sverige och 
utomlands, kommer att påverkas av detta och antalet regler och 
krav med inriktning på miljön kommer att öka snabbt både från 
myndighetshåll och från lastägare. Den snabba förändringen inne-
bär både hot och möjligheter. Pga. av förändringarna går just nu 
utvecklingen av miljöteknik till fartyg mycket snabbt framåt och 
affärsmöjligheterna är stora för vem som helst som kan leverera 
lösningar på fartygsgenererade miljöproblem. Samtidigt ger den 

snabba förändring utrymme för lycksökare och det fi nns en stor 
risk att den som försöker lösa ett fartygsgenererat miljöproblem 
bara spenderar en massa pengar utan att uppnå något resultat. 

Under många år har FKAB varit en nära partner till svenska 
och internationella redare kring val av tekniska lösningar ombord 
på nya och befi ntliga fartyg. För att kunna ge ett extra bra stöd 
när det gäller miljöteknik har FKAB nu startat en miljöavdelning. 
Miljöavdelningen består av ett antal ingenjörer med stort kun-
nande om befi ntlig och kommande teknik från ett stort antal leve-
rantörer. Som ett fristående konsultbolag kan FKAB hjälpa redare 
vid val av teknisk lösning till nya och befi ntliga fartyg. 

Med döden i kölvattnet- 
Sjömansliv med segel och ånga
Författare Kjell Håkansson

Omfång: 320 sidor
ISBN: 978-91-976262-6-2
Förlag: Breakwater Publishing

Johan Håkansson (1872-1949) kunde överblicka ett sekel från 
medio 1800-tal till medio 1900-tal.  Han levde i en brytnings-
tid mellan gammalt och nytt på sjön. Hans resa genom livet är 
den röda tråden i denna bok som är skriven av sonsonen Kjell 
Håkansson. Johan växte upp på Skånes ostkust som präglades 
av fattigdom och isolering. Fisket var födkroken och havet fönstret 
mot den vida världen. Johan gick till sjöss som 17-åring då vind 
och ånga svarade för framdrivningen av fartygen. Han var med om 
två världskrig, industrialisering och skiftande konjunkturer. Han 
fi ck en lätt hjärtattack 1944 då hans fartyg låg i Stettin när fl yget 
anföll och fi ck lämna sjön för gott. Han dog 1949.

Läsaren får veta hur sjöfarten i Skåne, framför allt på Österlen, 
utvecklades under 1800 och början av 1900-talet. Boken handlar 
om redarna och skepparna, deras familjer och liv till sjöss och i 
land. Den ger levande beskrivningar av deras levnadsöden och 
ger samtidigt perspektiv på den intensiva tekniska och ekonomis-
ka utvecklingen då transportvolymerna mångfaldigades, ångan 
ersatte vinden och oljan slog ut kolet. 

Boken är mycket väl genomarbetad och är rikt illustrerad med 
många foton. Den är också en ”skeppslista” över de fartyg som 
Johan seglade med. 

Det måste ligga ett stort intresse, mycket kunskap och framför 
allt ett enormt efterforskningsarbete bakom en sådan här bok. 
Det är en bok för den som är intresserad av fartygs- och sjöhisto-
ria, eller släkt- och hembygdsforskning, eller Skåne och Österlen 
eller för den som bara vill läsa en intressant släktkrönika. 

Hoburgs fyrplats byggnadsminne
Riksantikvarieämbetet anser att Hoburgs fyr på södra Gotland ska 
bli byggnadsminne. Den unika miljön, som har utvecklats under 
en 100-årsperiod, utgör en helhet med fyrtorn, bostadshus och 
uthus, allt sammanhållet och inhägnat av en stenmur. 
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Göran och Ann Movitz samt Göran Johansson. 
Fotograf: Ulrika Olsson, Parasoll.

✯ Boknytt och kultur
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Svaren får i första hand sökas i ”Sjöfarts-
verkets föreskrifter och allmänna råd om 
rederiers och fartygs säkerhetsorganisation 
ISM-koden” (SJÖFS 2002:8) med bilagor 
innefattande ISM-kodens engelska och 
svenska texter. 

Någon av frågeställarna påpekar att det 
i ISM-kodens text (Del A, art. 4) står att 
alla företag, när det så är lämpligt bör (och 
således inte skall) utse en eller fl era personer 
i land som ”har direktkontakt med den hög-
sta företagsledningen” för att ”säkerställa 

säker drift av alla fartyg och för att ha en koppling mellan 
företaget och de ombordanställda”. 

Skall alla fartyg ha en designated person?
Givetvis kan det för en småföretagare, som själv eller med 
endast en eller ett par medhjälpare utgör såväl sjöpersonal som 
landorganisation och företagsledning, verka både svårt och 
meningslöst att utse en DP. Detta beaktas också i ISM-koden 
som i Inledningens punkt 4 anger att eftersom fartyg drivs 
under mycket varierande förhållanden så är koden grundad på 
generella principer och målsättningar. Målsättningen är inte 
att se till att det för varje fartyg fi nns en DP. Målsättningen är 
att tillhandahålla en internationell standard för säker ledning 
och drift av fartyg samt för förhindrande av förorening 
(punkt 1 i Inledningen till ISM-koden). För den målsättningen 
rekommenderar ISM-koden att en DP utses som kontaktper-
son och samordnare av säkerhetsfrågor mellan fartyg och 
bolagets beslutande ledning. 

Sammanfattningsvis fi nns det således möjlighet för Sjöfarts-
verket att godkänna att visst fartyg inte behöver ha en DP. Det 
är dock inte fartygets redare som fritt beslutar om detta. 
I enskilda fall är det Sjöfartsverket som avgör om säkerhetsor-
ganisationen skall innefatta en DP eller om detta inte behövs. 

Sanktion/straff vid underlåtenhet att följa  eller överträdelse 
av bestämmelse i ISM-koden
ISM-koden innehåller inte regler om sanktioner mot den eller 

de som inte följer kodens regler. Fartygssäkerhetsförordningen 
innehåller heller inte regler om sanktioner mot den eller de 
som inte följer författningens regler. Fartygssäkerhetslagen 
däremot innehåller i sitt kapitel 8 ansvarsbestämmelser och 
även Sjölagen innehåller ansvarsregler (kapitel 20). Ansvars-
bestämmelserna gäller inte bara vid underlåtenhet att följa de 
konkreta regler som fi nns i själva Fartygssäkerhetslagen utan 
även underlåtenhet att följa de regler som utfärdas med stöd 
av Fartygssäkerhetslagen. Effekten av detta är att överträdelser 
av regler och underlåtenhet att följa regler i de underliggande 
författningarna Fartygssäkerhetsförordningen och Föreskrif-
terna (SJÖFS 2002:8) med ISM-koden kan leda till straffan-
svar enligt Fartygssäkerhetslagen eller Sjölagen. 

Nästa fråga är vem som kan drabbas av straffansvar
I Fartygssäkerhetslagen 8 kap. 2§ anges bland annat att redare 
och befälhavare döms till straff om de uppsåtligen eller av 
oaktsamhet använder fartyg till sjöfart utan att ha ett doku-
ment för säkerhetsorganisation eller genom att använda fartyg 
i strid med någon bestämmelse i ett dokument om godkänd 
säkerhetsorganisation. Andra ansvarsbestämmelser anger att 
den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot vissa 
beslut eller förelägganden kan dömas till straff. ”Den som” 
innefattar fl er än redaren och befälhavaren. Någon straffbe-
stämmelse som direkt behandlar straffansvaret för DP före-
faller inte fi nns. Detta utesluter emellertid inte att straff kan 
utdömas vid allvarlig passivitet och grovt felaktiga åtgärder.

Designated person 
– måste man ha en sådan?
Några av Skärgårdsredarnas medlemmar har ställt frågan om de måste ha en s.k. DP (DP står för designated person som i 
svensk översättning benämns ”person med tilldelat ansvar”) trots att deras båt och företag har mycket begränsade storlekar. 
En annan fråga är vad som blir konsekvensen för DP om han eller hon inte sköter sina uppgifter eller begår ett fel. 

Kommentar:
Jag är medveten om att den ovanstående texten inte ger kon-
kreta och tydliga svar på era individuella frågor. Detta beror på 
att både frågan huruvida en DP skall utses för visst fartyg och 
frågan om en DP skall straffas för viss underlåtenhet eller viss 
felaktig åtgärd måste bedömas efter de omständigheter som 
förelåg då DP inte agerade eller agerade fel. Min egen allmänna 
bedömning är att det i små organisationer inte behövs någon 
DP eftersom den som agerar själv har både insikt och beslutan-
deförmåga samt att DP kan dömas till straff endast i mycket 
allvarliga fall av passivitet eller felbedömningar/åtgärder.

Rolf Ihre Advokat 
och Sjörättsjurist

✯ Juristen Rolf Ihre



Göran Johansson är en marinmålare med 
en egen stil. I akryl på gammal segelduk 
eller presenning målar han båtar – skär-
gårdsbåtar, skutor, segelbåtar och gamla 
svenska handelsfartyg – fyrar som ingen 
annan, sjömärken, fåglar, kobbar och 
skär. Motiven, den gamla segelduken, 
färgerna, maneret och de råa träramarna 
ger ett genuint och helgjutet intryck.

Tärnor och gamla båtar favoritmotiv
När Göran Johansson målar båtar vet han 
vad han gör. 1957 började han som plåt-
slagarlärling på Finnboda Varf och avan-
cerade till ritare, förman och verkstads-
chef. Där jobbade han ända tills varvet 
lades ner och fortsatte därefter i samma 
spår i det egna bolaget Wårö Stål. Göran 
Johansson har byggt många av de fartyg 
han nu målar eller reparerat dem när de 
togs in i Finnbodas dockor. När han målar 
backdäcket på en gammal Broströmare är 
han med och trampar på båten. Han hör 
ljuden, känner dofterna från byssan och 
maskin och förnimmer fartygets själ. 

Att få in beställningsjobb på ett gammalt 
handelsfartyg är ett kärt jobb. Många som 
arbetat ombord på svenska handelsfartyg 
beställer målningar på första fartyget el-
ler kanske favoritbåten. Idag är hälften 
av allt han målar beställningsjobb. Göran 
Johansson målar efter fotografi er och rit-
ningar, talar samma språk som beställaren 
och njuter av mötet och samtalen. Ibland 
blir beställaren en vän för livet. Gamla bå-
tar är ett av två favoritmotiv. Det andra är 
tärnan – en tuff och orädd liten fågel som 
fl yger runt hela jordklotet. När Göran Jo-
hansson målar ”nostalgibåtar” och tärnor 
trivs han som mest. 

Texterna centrala
Han textar på sina målningar. Alla mål-
ningar innehåller någon form av text 
– text på vad fyren heter och vilket år den 
byggdes, namnet på båten och rederiet, 
namnet på fågeln, på ön eller rent av hela 

dikter mot en harmonisk bakgrund av 
klippor och vatten. Det märks att han gil-
lar bokstäver och prosa och han är duktig 
på att texta. Motiv och text tillsammans 
gör helheten.

– Texter är min grej. Jag har alltid levt 
med bokstäver för min far var bokbindare. 
Ibland är det svårt att få det rätt när man 
textar mycket, t ex hela visan Briggen Blue 
Bird av Hull, säger Göran och minns hur 
ett litet fel upptäcktes på en utställning i 
Göteborg.

Inspireras av naturen
Göran Johansson har inte alltid varit 
konstnär och har inga konstnärliga röt-
ter. Han debuterade sent – vid 50 år fyllda 
och har målat på heltid sedan dess. Det 
har förändrat hans och hustru Ingrids liv. 
Han målar, är lycklig och väl medveten 
om att han inte skulle ha varit där han är 
idag om han inte de första 50 åren varit 
just som de var. Det är sällan man möter 
en person som uttalar en sådan tacksam-

het över livet – både nuet och det som lett 
till nuet. Han inspireras av naturen, mil-
jön där han målar, av andra konstnärer 
och av folk som köper eller gläds åt hans 
målningar.

– Livet har skapat det jag gjort. Jag vak-
nar på morgonen och njuter av livet. Jag 
känner mig lycklig över att jag kunnat 
leva det rika liv jag lever.

Eget galleri
Idag har Göran Johansson tillsammans 
med fru Ingrid ett galleri ute på Sigge-
sta Gård på Värmdö i Stockholm. Hans 
släkt bakåt i tiden har bott i en cirkel runt 
Värmdö sedan 1699. En av hans släkting-
ar var Elisabeth Hesselblad, Birgittasys-
ter, som blev saligförklarad av påven år 
2000. Göran Johansson har varit hos på-
ven två gånger och två av hans målningar 
fi nns i Rom. Båda är målningar av den 
Heliga Birgitta skänkta till Moder Tekla 
på Birgitta-klostret där. Dessa målningar 
är gjorda på vanlig duk.

En annan känd person som har en 
Göran Johansson-målning är kung Carl 
Gustaf. Kungen har en målning av den 
egna båten T46. I Brasilien bor en man 
som kommit ut till galleriet och gjort en 
specialbeställning och en känd plats med 
målningar av Göran Johansson är Evert 
Taubes återuppbyggda Sjösala. I Sjösalas 
öppna vardagsrum har Göran gjort en 
formskuren stor målning som går ända 
upp till taknocken. Motivet är förstås 
skärgård och Taubes egna texter. 

Praktverk om sjömärken
Tillsammans med Nils Rasmusson gjorde 
han boken Ängskärs arkipelag, en rikt il-
lustrerad berättelse om ytterskärgårdens 
fyra årstider och dess skafferi. Förra året 
utkom det stora praktverket Sjömärken 
– kustens konstverk där Göran Johans-
son målat och Magnus Rietz fotograferat 
våra gamla svenska sjömärken, kummel 
och båkar runt den svenska kusten. 

Konstnären Göran Edvard Johansson

målar båtar han byggt och 
däck han trampat
Tillhör du dem som alltid önskat dig en målning på ditt första fartyg, eller är du intresserad av konst med marina motiv? 
Låt mig då få presentera Göran Johansson, plåtslagare, konstruktör, konstnär och livsfi losof. Göran Johansson målar fartyg han en gång 
byggt eller reparerat, fåglar, sjömärken, fyrar och skärgårdslandskap. Han inspireras av det marina, av livet och naturen i alla dess former.
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Förra året ställde de ut på Sjöhistoriska 
Museet i Stockholm och utställningen 
vandrar nu vidare ut i landet. Projektet 
har varit utmanande och Göran Johans-
son menar att han höjde sig en ribba.

– Jag tänkte ibland – vad har jag gjort? 
Men svaret blev – jag dör inte av det. Livet 
är inte märkvärdigare än så. Man måste 
försöka.

Signerar med Edward
Alla målningar är signerade med namnet 
Edvard, vilket är hans andranamn och 
signatur. Dessutom är alla målningar 
numrerade i kronologisk ordning. De för-
sta tio målningarna har han kvar själv. 
Alla är avfotograferade och för många 
fi nns också notering om vem innehava-
ren är. Priserna är humana och det fi nns 
målningar i alla prisklasser. 

Hustru Ingrid är hans viktiga partner, 
marknadsförare, rammakare och kritiker. 
Med Ingrid bollar han idéer och utvecklar 
sin konst, som han målar i båthuset ut 
mot farleden eller på övervåningen hem-
ma i huset. Göran har så mycket segelduk 
och gammal presenning han behöver för 
resten av livet, men blir fortfarande ly-
risk när något gammal duk dyker upp. 
Det är viktigt att motiv och duk stämmer 
och i sina gömmor har han i två år haft 
en speciell duk liggande i väntan på det 
rätta motivet.
text & foto: anna risfelt hammargren
innehavare av nr 1.228 och 2281

Den som vill beställa en målning av 
Göran Johansson kan kontakta honom på 
08-570 247 29 eller besöka Galleri Edvard 
på Siggesta Gård, Värmdö.
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FRÅGA:
Jag läste att det från 1 januari 2008 fi nns en ny behörighet 
för matros i inre fart som man kan få ut efter 9 månaders 
däcktjänstgöring varav minst hälften i inre fart. 
Betyder detta att alla fartyg som har matroskrav i inre fart 
får använda en skärgårdsmatros istället? Behövs det ett nytt 
säkerhetsbesättningsbeslut för fartyget?
Är det någon storleksbegränsning på fartygen där skär-
gårdsmatroserna får tjänstgöra som matroser?

Bo Bergström på Sjöfartsinspektionen  i Norrköping 
svarar:
1. Alla fartyg som har matroskrav i inre fart får använda 
 en skärgårdsmatros istället.
2. Det behövs inget nytt besättningsbeslut.
3. Det fi nns inga storleksbegränsningar. Behörigheten 
 gäller på fartyg i inre fart oavsett storlek.

✯ Läsarnas frågor




