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Man vet aldrig vart livets vindar blåser. Vald till ordförande 
i Skärgårdsredarna, den bästa föreningen. Tack för förtro-
endet.

Hur vindarna blåser från Transportstyrelsens Sjöfarts-
avdelning på oss skärgårdsredare är också en svår prognos.  
Utan förvarning och konsekvensutredning belastas vi med 
kraftigt höjda tillsyns- och certifikatavgifter. Kostnader som 
tillsammans med många andra pålagor påverkar många 
medlemmars möjlighet att driva verksamheter vidare med 
försvarbar lönsamhet.

En växande verksamhet som nästan helt är undantagen 
från myndighetens avgifter och regelverk är båtar under  
20 brutto som tar max 12 passagerare.

Med varje förhöjd avgift och med varje förhöjt krav på  
certifierade båtar skapar Transportstyrelsen ytterligare för- 
delar för de s.k. 12-båtarna. Fartområden, (E-A) som från i 
sommar kommer att vara helt etablerade, kommer till sist 
också att förbjuda föreningens nyare E-båtar att trafikera 
vissa delar av ytterskärgårdarna. Resultatet blir fortsatt  
fördel för 12-båtarna.

Om de efter EU-direktiv införda fartområdena runt 
Sveriges kuster har ökat säkerheten eller ej kan diskuteras. 
Om 12-båtar har fortsatt tillåtelse att med lägre säkerhets-
krav och ingen tillsyn av Transportstyrelsen transportera 
människor på samma vatten som nu många certifierade 
båtar är förbjudna att trafikera så har införandet av fartområ-
den i detta fall en negativ inverkan på säkerheten.

Branschen har påtalat det orätta konkurrens- och säker- 
hetsförhållandet med s.k 12-båtar under flera år. Under allt-
för många år har myndighetens svar varit:

”Ett nytt regelverk för yrkesbåtar under 20 brutto håller på 
att sammanställas”. Transportstyrelsen informerar nu åter-
igen att regelverket  skall vara klart under sommaren. Vår 
förhoppning är att frågan prioriteras och att regelverket 
denna gång blir klart till utsagd tid. Skärgårdsredarna har 
påtalat att regler för båtar som transporterar passagerare 
bör särskiljas i regelverket vad gäller utrustning och kon-
struktion. Vi har också markerat att tillsyn och besiktning bör 
ske på 12-båtar som tar betalande passagerare. Betalande 
passagerare har rätt till samma säkerhet och trygghet vilken 
båt de än åker med. 

Båtar som endast får ta ombord 12 passagerare bör inte 
på alla områden uppfylla samma krav som ett passagerar-
fartyg men skillnaderna måste bli betydligt mindre. 

År 2016 införs steg III i handlingsplanen för att reducera 
kväveoxidutsläppen från fartyg. Det innebär bl.a. att ny-
installationer av motorer i fartyg över 24 m, särskilt inom 
Östersjöområdet, måste klara mycket låga NOx-utsläpp. 
Enligt handlingsplanen bör åtgärder även vidtas för att redu-
cera NOx-utsläppen för allt befintligt tonnage.

För att samtliga fartyg i Skärgårdsredarnas flotta skall ha 
möjlighet att bidra till utsläppsreducering, och betraktas 
som ett miljövänligt trafik- och upplevelsealternativ, så krävs 
det någon form av investeringsstöd. En viktig uppgift i fören-
ingens fortsatta arbete är att verka för att resurser och möj-
ligheter skapas för alla medlemmar att klara anpassningen 
till kommande miljökrav.

INSJÖ/FORESEA, databasen för avvikelser, tillbud och 
olyckor, har nu varit i drift i fyra år och om det är något vi 
skärgårdsredare kan bli bättre på så är det att bidra med 
rapporter till systemet. Om vi i verksamheten kunde bli mer 
medvetna om systemet och skicka in fler rapporter skulle 
det bidra till möjligheter för ännu bättre säkerhet på våra far-
tyg. En komplett rapportering från alla rederier skulle också 
kunna användas för bedömning om Transportstyrelsens 
krav höjer säkerheten eller inte. Om en avvikelse, tillbud eller 
olycka aldrig inträffat behöver den troligtvis inte heller före-
byggas genom ökade krav.

I slutet av april tog Riksdagen två av våra lagändrings-
förslag. Redan den 1 juli i år blir det tillåtet att ha inhyrd 
personal i säkerhetsbesättningen i inre fart. Och från 
den 1 februari 2011 ingår alla ombordanställda i inre fart 
i Försäkringskassans system istället för att, som idag, ha 
sjuklön från arbetsgivaren i 120 dagar. En mer rättvis ord-
ning tycker vi.

Vi har en ny sommarsäsong framför oss och jag hoppas 
och önskar att alla skärgårdsredare upplever en konjunktur-
uppgång med vackert väder och många förnöjsamma pas-
sagerare.

Henrik Börjesson, ordförande

✯  Ordförande har ordet!
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✯ Datum att komma ihåg

SWEREF Skärgårdsredarna - Sveriges Redareför-
ening för mindre passagerarfartyg bildades 1988.  
Föreningen är en branschorganisation för  
rederier som opererar passagerarfartyg  
upp till 500 passagerarplatser.

Skärgårdsredarna tillvaratar medlemmarnas 
intressen genom att företräda dem inför politiker 
och myndigheter och arbeta för att informera 
om branschens betydelse för infrastruktur och 
turism.

Föreningen har 117 aktiv rederier med  
totalt 344 fartyg (juni 2010).

För ytterligare information och ansökan om 
medlemskap, kontakta informationschefen.

skärgårdsredarnas  
kansli & medlemsservice
informationschef:
Leena Tegevi
Telefon: 0152-221 69 • Telefax: 0152-192 74
E-post: leena@skargardsredarna.se 
Plusgiro: 515351-5        Bankgiro: 5526-7371

vd:
Arne Welin
Mobil: 0707-55 14 57
E-post: arne@skargardsredarna.se 

ordförande:
Henrik Börjesson
Tel: 031-97 09 16
E-post: henrik@borjessons.se

skärgårdsredarens redaktion
ansvarig utgivare:
Leena Tegevi
Telefon:0152-221 69 • Telefax: 0152-192 74

redaktör och annonsansvarig:
Leena Tegevi
Järnvägsgatan 7, 2 tr
645 31 Strängnäs
Telefon: 0152-221 69 • Telefax: 0152-192 74
E-post: leena@skargardsredarna.se 

prenumeration:
Prenumerationspris: 200:- för helår (4 nr)
För prenumeration, betala in 200:- till
plusgiro: 515351-5
Kom ihåg att uppge adress.

www.skargardsredarna.se

Tidningen får citeras med angivande av källa

layout och produktion:
Reklamateljén Eskilstuna-Kuriren

omslagsbild:  
m/s Gällnö i inloppet till Nybroviken
Foto: Christer Lundin

tryckeri:
Österbergs & Sörmlandstryck, 
Nyköping
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Följ med Skärgårdsredarna till höstmötet den 6-8 oktober i Ström-
stad. Vi vågar lova en oförglömlig resa med ett intressant program 
och unika naturupplevelser.

Vi bor på nybyggda Strömstad Spa & Resort. I anslutning till mötet 
finns även några av våra leverantörer som utställare och aktiva i 
delar av programmet.

Välkomna! 
Pine Island AB och Skärgårdsredarna  
i samarbete med Strömstad Spa & Resort.

Höstmöte 2010 i Strömstad
ONSDAG 6 OKTOBER
Ankomst till hotellet och lunch
Båtresa till Tjärnö Marinbiologiska med  guidad visning

Rundresa med båt
Middag med båtresa, skaldjursbuffé och underhåll-ning på den vackra Furholmen utanför Strömstad. 
TORSDAG 7 OKTOBER
Föreningsmöte

Lunch

Workshop

Fria aktiviteter, tid för SPA-behandlingar mm
Gemensam festmiddag med underhållning och quiz
FREDAG 8 OKTOBER
Föredrag

Lunch

Hemresa

Stjärn af Koster

Strömstad SPA & Resort

Filip Andersson, Pine Island

Kostersund

Furholmens skaldjursbuffé
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Fakta om Valö och Rivö:
Längd: 27,0 m 
Bredd: 8,4 m 
Djupgående: 1,5 m 
Antal pass (alla sittande): 163 st Motorer: 2 x 749 kW MAN V12 diesel-motorer (D2842LE410)
Effekt: 2 038 hk (749 kW) vid 2 100 rpmMaxhastighet: 30 knop, fullastad 28,5 knop Servicehastighet: 25-27 knop 
Bränsletankvolym: 3000 liter
Växel: Servogear HD 220 H
Propeller: 2 st Servogear ställbara, 711 rpmBogpropeller: 2 x 50 hk 
Fartyget är byggt efter internationell High Speed Craft Code (HSC)
Material i skrov och däckshus: FRP CarbonDeplacement: olastat 56 ton, med last 75 tonBruttodräktighet: 229 URFartområde: DLivflottar: Zodiac 2 x 150 + 1 x 30, samt mini-MES levererat av Brude

Navigationssystem: Adveto ECDIS-4000 med dubbla kontrollenheter levererat av Ramantenn.
Bemanning: 3 st 
(Fartygsbefäl, styrman och matros)Fartområde: D

Valö med flaggspel 
i väntan på dop.

Styrsöbolagets VD  
Helena Leufstadius (th) 
överlämnar gåvan till  
Knarrholmens simskola 
till Gudmor Anneli Hulthén.

Det finns plats för  
163 passagerare (alla sittande)  
ombord. Under gynnsamma 
förhållanden får man även  
vistas på soldäck.



170 inbjudna gäster mötte upp i det 
vackra försommarvädret på Lindholmen 
i Göteborg den 24 maj. Styrsöbolagets 
nybygge Valö låg vid kajen, prydd med 
flaggspel. Folkmusikgruppen Jaerv spe-
lade medryckande toner och det var en 
festlig stämning inför dopet. 

Styrsöbolagets ordförande Bengt Teng- 
roth hälsade alla välkomna till Lindhol-
men, som är en knutpunkt för älvtrafi-
ken. Han fastställde att rederiet tar ett 
nytt stort steg när man nu börjar köra 
snabbt i skärgården och tackade Veolias 
nordenchef Tomas Wallin, som medver-
kat till att genomföra investeringen på 
sammanlagt 90 miljoner SEK för de båda 
fartygen som levereras i år. 

Trafiken får högt betyg av resenärerna
Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist 
betonade hur högt betyg färjetrafiken 
alltid får av resenärerna i de kundun-
dersökningar som görs inom kollektiv-
trafiken. Med det nya fartyget halveras 
nu restiden mellan Vrångö och Salthol-
men. Leif Blomqvist ville även gärna se 
snabbåtar mellan Öckerö och Göteborg 
i framtiden. 

Tor Øyvin Aa, VD vid varvet Brødrene 
Aa i Hyen som byggt fartyget, berättade 
att varvet har byggt 24 kolfiberkatama-
raner men att detta är den första, byggd 
för Sverige och klassad av den svenska 
Transportstyrelsen. Fartyget är dessut-
om världens första High Speed-klassade 
färja i kolfiber. Fartygets låga vikt gör att 
man får en låg bränsleförbrukning trots 
den höga farten. Detta gör även att ut-
släppen minskar. Tor Øyvin Aa tackade 
Styrsöbolaget för förtroendet och läm-
nade över fartyget till gudmor för dop-
ceremonin.

Gudmor Anneli Hulthén önskade far-
tyget lycka och välgång på havet. Styr-
söbolagets VD Helena Leufstadius över-
lämnade en ovanlig dopgåva till gudmor 
som inte ville ha något för egen del. Istäl-
let blev det en presentcheck på 10 000 
SEK till simskolan på Knarrholmen. 

Lunch och provtur
Gästerna bjöds på lunch 
och underhållning på kajen 
innan man fick åka en tur 
ut i skärgården med farty-
get. Trots den höga farten 

och svallvågor från mötande trafik gick 
fartyget mycket stadigt, lugnt och tyst. 
De nya båtarna är ett resultat av ett lyckat 
samarbete mellan Västtrafik och Styrsö-
bolaget och innebär nya och stora möj-
ligheter för moderna persontransporter 
på sjön och en utveckling av skärgården. 
Snabbfärjorna kommer att köra i 28 
knop mot dagens 11-12 knop, och inne-
bär kanske det största steget för boende i 
skärgården sedan ångbåten utvecklades. 

– Detta kommer att ge öborna större 
flexibilitet och spara tid vilket gynnar 
tillväxt, utveckling och miljön i Gö-
teborgs södra skärgård, enligt Helena 
Leufstadius, VD i Styrsöbolaget.

M/S Valö är stationerad i Saltholmen. 
I augusti levereras systerfartyget Rivö, 
som kommer att ha sin hemmahamn på 
Donsö. Valö, börjar gå i trafik den 20 juni 
2010. Rivö har beräknad trafikstart i au-

gusti 2010. Båda snabb-
färjorna kommer att tra-

fikera Göteborgs södra 
skärgård, linjen Salt-
holmen-Styrsö Skä-

ret-Donsö-Vrångö 
och tillbaka.

Den första svenska kolfiberkatamaranen i Sverige är nu döpt.  
Gudmor var kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Anneli Hulthén. 
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Fr v Johan von Bültzsingslöwen (styrman), Tomas Carlsson (styrman) och 
Maths Petersson (befälhavare). Fartyget har fyra besättningar med tre 
befattningar i varje som växlar ombord. Befäl och styrmän är utbildade 
enligt High Speed Craft Code. Det är krav på två nautiker ombord.

Tor Øyvin Aa, VD vid varvet Brødrene Aa  
i Hyen i samspråk med Styrsöbolagets VD 
Helena Leufstadius.

Gästerna bjöds på lunch 

gusti 2010. Båda snabb
färjorna kommer att tra

fikera Göteborgs södra 
skärgård, linjen Salt
holmen-Styrsö Skä

Styrsöbolagets nya snabbfärja 

döpt till Valö

text & foto: leena tegevi
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Carolina Scotting, nybliven styrman på 
m/s Valö har  jobbat som däcksman på 
Styrsöbolaget sedan 2006 under sin ut-
bildning på Chalmers sjökaptensprogram. 
Carolina har nyss fått sin styrmansbehö-
righet och stortrivs på Styrsöbolaget.

Tomas Carlsson, tv (styrman) och 
Maths Petersson (befälhavare) 
tycker att arbetsmiljön ombord är 
mycket bra. Fartyget är utrustat 
med två identiska förarplatser. 
Stolarna är mycket bekväma och 
sikten är god runt om. Buller och 
vibrationer är minimala trots hög 
hastighet. Fartyget är lättma-
növrerat men vid hård vind ställs 
högre krav på manövreringen pga 
den låga vikten, berättar Maths 
Petersson.

Bild till höger:
Bertil Karlsson, ansvarig för tek-
nik och säkerhet i Styrsöbolaget, 
har varit ansvarig vid byggnatio-
nen på varvet i Hyen.

Fr v Gudmor Annelie Hulthén, Styrsöbolagets VD Helena Leufstadius,  
ordförande Bengt Tengroth och varvets VD Tor Øyvin Aa.

De nya båtarna är ett resultat av ett lyckat  
samarbete mellan Västtrafik och Styrsöbolaget 

och innebär nya och stora möjligheter för 
moderna persontransporter på sjön 

och en utveckling av skärgården.
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Vi gratulerar Styrsöbolaget  
till det nybyggda  

passagerarfartyget m/s Valö.

NAVIGATION OCH RADIO:

REDERIETS SKEPPBYGGNADSKONSULT:VARV:

PROPELLRAR:

FÖRARSTOLAR:

INREDNING:

SÄKERHETSUTRUSTNING:
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Den 11 mars höll SWEREF Skärgårds-
redarna årsmöte på Stockholmsmässan. 
90 deltagare fanns på plats när Trans-
portstyrelsens generaldirektör Staffan 
Widlert och tillsynschefen för sjöfart 
Tomas Åström berättade om sjöfartsav-
delningens arbete. Staffan Widlert sa att 
regeringens budskap är tydligt; myndig-
heten har fått en särskild markering att 
iaktta skärgårdssjöfartens särart. Han 
sa även att ”mycket nyttigt arbete med 
föreningen har börjat ge resultat men att 
mycket återstår att göra”. Myndighetens 
viktigaste arbetsuppgifter framöver är:
• Gemensam process för föreskrifter  
 i myndigheten
• Skärpta krav på konsekvens-
 utredningar
• E-förvaltning
• Effektivisering
• Regelförenkling
• Förbättrad intern styrning
• Utveckling av tillsynsmetoder
• Nya uppdrag
• Enhetlig finansiering

Inspektionsmonopolet upphör
Staffan Widlert berättade även att Trans-
portstyrelsen framöver kommer att över-
låta mer inspektion till erkända organi-
sationer. Man kommer att få möjlighet 
välja om till exempel nybyggnadsbesikt-
ning ska göras av Transportstyrelsen eller 
av något klassningssällskap. Man kom-
mer även att utveckla och kvalitetssäkra 
system för rederiernas egenkontroll.

Större risker med 12-båtar än passage-
rarfartyg
Tomas Åström presenterade statistik som 
visade att olycksriskerna är större bland 
småbåtar än bland de fartyg som har 
passagerarcertifikat. Han framförde att 
Sjöfartsavdelningen kommer att begära 

resurser för tillsyn av 12-båtar och se 
över överenskommelsen med Kustbevak-
ningen så att de kan rapportera in brister 
även bland de mindre båtarna. Han utlo-
vade även att det 2011 kommer ett skärpt 
regelverk för fartyg under 20 brutto. 

Staffan Widlert anförde att det inte är  
rimligt att det saknas tillsyn för båtar 
som tar upp till 12 betalande passagerare.

Effektivisering av tiden för inspektioner
När det gäller de kraftigt höjda avgif-
terna för tillsyn så räknar Transportsty-
relsen med att färre regler, effektiviserade 
normtider, ökad egenkontroll och kon-
kurrens från andra klassningssällskap 
kommer att leda till minskade kostnader. 
”Man ska inte betala för mer än den ef-
fektiva tiden”, avslutade Tomas Åström.

Ny ordförande i Skärgårdsredarna
Till föreningens ordförande valdes Hen-
rik Börjesson, Börjessons Sjötaxi, Styrsö. 

Arne Welin, som varit ordförande sedan 
1997, avböjde omval 2010 som ett första 
steg i att fasa ut sig inför pensioneringen. 
Arne är kvar i styrelsen och fortsätter 
tills vidare sitt arbete som VD för Skär-
gårdsredarna. 

Båttur och middag i Vaxholm
Årsmötet avslutades med att Waxholms-
bolaget bjöd på resa med det nya isgående 
fartyget m/s Nämdö till Waxholms hotell 
där årsmötesmiddagen serverades. 

Ombord på Nämdö kunde mötesdel-
tagarna träffa leverantörer och samar-
betsparners som Abacus (kassasystem), 
BlueFlow (bränsleoptimering), Wallenius 
water (vattenrening ombord), ALME-
GA (arbetsgivarorganisation), UIB och  
Markel (försäkring).

text och foto: leena tegevi

Årsmötet 2010
Transportstyrelsens generaldirektör positiv till det arbete som utförts med Skärgårdsredarna

Ingemar och Britt Ehrenström ansvarade för Skärgårdsredarnas monter vid båtmässan 
Allt för sjön. (de är inte med på bilden)
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Vi gratulerar Waxholmsbolaget 
till det nybyggda  

passagerarfartyget m/s Gällnö.

i gratulerar Waxholmsbolaget 

MASKINERI:

LJUDDÄMPARE & VIBRATIONSISOLATORER:

BYGGNADSVARV:

SÄKERHETSUTRUSTNING:

NAVIGATION OCH RADIO:
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Fartyget döptes av gudmor Maud 
Lindholm med orden ”ditt namn skall 
vara Gällnö, må lycka och välgång följa 
dig och din besättning på dina resor”, 
varefter champagneflaskan släpptes mot 
fartyget och krossades mot bogporten 
vid första försöket. Maud Lindholm är 
innehavare Gällnö vandrarhem.

Ordinarie befälhavare Pelle Teiner 
och ordinarie avlösande befälhavare 
Jimmy Söderholm hälsade de inbjudna 
gästerna välkomna ombord för en 
inspektion och därefter bjöds det på 
dryck och smårätter. Fartyget låg kvar 
vid kaj och flyttades först mot kvälls-
timmarna till Nybroviken. 

Passagerarinredningen är gjord för 

280 st varav 152 kan sitta i bekväma 
stolar inomhus. Utomhus finns det 
ca 50 m² utrymmen med gångbord 
på vardera sida av fartyget liksom på 
systerfartyget m/s Nämdö som döptes i 
december 2009.

God tillgänglighet
Tillgängligheten för rörelsehindrade 
är mycket god ombord. En toalett 
anpassad för funktionshindrade finns 
på nedre däck. Den är även försedd 
med ett skötbord för de riktigt små 
passagerarna. Det finns ytterligare två 
toaletter ombord. För ett besök till de 
yttre utrymmena och soldäcken kan 
man ta hissen till övre däck. Fartyget 

saknar i princip trösklar. På övre däcket 
återfinns en cafeteria med fullständiga 
rättigheter. 

I den inre miljön har fartyget utrus-
tats med flera presentationsskärmar 
för att de åkande ska kunna orientera 
sig på sin färd i skärgården. Utsmyck-
ningen ombord består bl. a. av tav-
lor med Albert Engströms gubbar i 
salongerna. För den inre miljöns värme 
och kyla finns det både ett primärt och 
ett sekundärt värmesystem ombord. 
Värmeåtervinningsanläggningen är det 
primära vattenburna värmesystemet. 
Som värmekällor utnyttjas framdriv-
ningsmotorernas kylvätskor som via en 
värmeväxlare fördelar ut värmen till 

text: lars-åke gustavsson  |  foton: lars-åke gustavsson & pelle teiner

WAXHOLMSBOLAGETS ALLRA SENASTE  

passagerarfartyg m/s Gällnö
I ett varmt och soligt Stockholm den 20 maj döptes Waxholmsbolagets senaste nytillskott m/s Gällnö vid Strömkajen. Stockholms  
mässingsseptett spelade på fördäck och tal hölls av Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm som senare överlämnade ordet till 
Työvene varvets chef Harri Putro. 



 Skärgårdsredaren 2--10 ★ 15 

M/S Gällnö (SKBN)
Byggnadsvarv: Uudenkaupungin 
Työvene OY, Nystad, Finland
Byggtid: ca 15 månader
Fartyget levererades till Stockholm, 
2010-05-07 
Dopdag: 2010-05-20 vid Strömkajen 
Klass: Svenska Sjöfartsverket 
Skrov: Stål byggd enligt Finsk-Svensk 
isklass 1A (35cm is), modellförsök utfört 
av Helsingfors Tekniska Högskola
Loa: 31,8 m
Bredd: 8,7 m
Djupgående: 2,85m
Bruttodräktighet: 380
Besättning: Befälhavare, matros 
+ 2 övriga ombordanställda
Fart: 12 knop
Fartområde: Byggd för område D 
Kapacitet: 280 passagerare varav 152 
sittande i fartområde E. 200 passagerare 
i fartområde D
Lastutrymme: Kylrum 7m²(4-8 °C) och 
lastrum 19m²
Cafeteria: med fullständiga rättigheter 
på övre däck
Brandskydd: HI fog sprinklersystem i 
hela fartyget
Livflottar: Brude fjärrutlösbara flottar 
för slides
Alarm & övervakning: Ett skärm-
baserat styr- och övervakningssystem 
som utöver samtliga motordata även vi-
sar innehåll i tankar mm samt ger möjlig-
het att från bryggan starta/stoppa läns-
pumpar, ballastpumpning stänga öppna 
ventiler för de integrerade systemen.
Maskinrum: Obemannat
Drivlinor: 2 st med 2 x Volvo Penta D12 
MH via Transfluid koppling och kilrem-
växlar till Rolls Royce CRP-aggr. Total 
motoreffekt är 864 kW.
Bogpropeller: Hydrauldriven av 
fabrikat Schottel på 75kW. 
Generatoraggregat:  2 st Volvo Penta 
130 kVA     
Nödgeneratoraggregat: 1st Perkin/
Stanford 80 kVA 
Avgasrening: Samtliga motorer om-
bord är utrustade med katalysatorer. 
Radar: 2 x Furuno
Navigationssystem: Adveto
Däckskran: Palfinger PK 10000M
Brandsläckningssystem: HiFog, 
Marioff OY – sprinkler i inredningen och 
vattendimma i maskinrummen. 

systemet. Det finns även en oljepanna 
ombord som stöttning när motorerna 
inte är i drift. Det sekundära värme- 
och kylsystemet ombord är luftburet 
och för detta ändamål finns ett stort  
AC-aggregat i generatorrummet. 

Generatorrummet eller El-rummet är 
ett rum akteröver avskilt från maskin-
rummet med en automatstängd brand-
dörr. Termostater finns placerade i 
salongerna som styr systemet till en 
behaglig och god passagerarkomfort. 

Bra lastutrymmen
Lastutrymmena finns på första däcket, 
där 7m² av totalt ca 25 m² är kylrum 
där temperaturen kan hållas vid 4-8 ºC. 
Lastutrymmet är arrangerat med egna 
dörrar och kan liksom på m/s Nämdö 
användas som bagagerum på helger 
när gods inte transporteras. En last-
kran finns placerad vid babords sida på 
fördäcket och det finns även plats för 
ytterligare gods. För de ombordanställ-
da finns det på nedre däck akterut 4 st 

enkelhytter med dusch och toalett samt 
ett dagrum för övernattningstillfällen.

Fartygets jungfrutur blir att delta 
på Skärgårdsbåtens dag den 2 juni. 
Därefter blir det trafik fr o m som-
martidtabellen (start 21 juni) i området 
Stockholm – Vaxholm – Saxaröarna – 
Grinda.

Fartygets  
jungfrutur blir  
att delta på  
Skärgårdsbåtens 
dag den 2 juni. 

Från vä: Mikael Freimuth WÅAB´s styrelseordförande, Pelle Teiner ordinarie befälhavare, 
Harri Putro varvschef Työvene, Maud Lindholm Gudmor, Christer G Wennerholm Stockholms 
Trafiklandstingsråd, samt Ewa Stenberg VD WÅAB. 

Pelle Teiner ordinarie 
befälhavare och Jimmy 
Söderholm ordinarie av-
lösande befälhavare. 

Styrbords salong nedre däck.

FOTO: CHRISTER LUNDIN
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Stiftelsen Sveriges Sjömanshus bjöd in 
till årets belöningshögtid, denna gång 
på Östasiatiska Museet i Stockholm. 
Ett hundratal åhörare och belönade 
fanns på plats när kanslichefen Christer 
Nordling hälsade alla välkomna och 
presenterade Stiftelsens verksamhet ”till 
stöd för sjöfolket”. Något som passar 
bra i år när IMO har utlyst år 2010 till 
”the year of the Seafarer”. Kommendör 
Gustaf Taube berättade därefter om sjö-
män genom historien och i synnerhet på 
Skeppsholmen i Stockholm. 

Borgarrådet i Stockholm, Ulla 
Hamilton, var prisutdelare vid själva 
belöningsceremonin. Smarta lösningar 
för att förenkla eller göra arbetet säk-
rare ombord belönades med mellan 5 
000 och 30 000 kr. Totalt delades det 
ut cirka 450 000 kronor för 26 arbets-
belöningar, två utvecklingsstipendier, 
en idrottsbelöning och fyra räddnings-
belöningar. Stiftelsen har delat ut 273 
miljoner sedan 1973.

Deltagarna bjöds därefter på lunch på 
Moderna Museet intill Östasiatiska 
Museet.

Belöning för väl bearbetade rapporter 
till Insjö/ForeSea
Den svenska sjöfartsbranschen har ett 
olycks- och tillbudsrapporteringssys-
tem, anpassat till det interna ISM-sys-
temet. Systemet bygger på att rederiets 
säkerhetsansvarige helt enkelt skickar 
vidare den rapport som kommer in-
ternt. Systemet, ForeSea (tidigare Insjö) 
har varit i funktion i flera år och bygger 
på frivillighet.

Från och med i år kan den eller de 
som på ett särskilt sätt bidragit till sys-
temet belönas. Den första belöningen 
har tilldelats en säkerhetsansvarig (DP) 
med motiveringen att rapporterna är 
lite extra genomarbetade och därmed 
mer värdefulla för systemet. Pristagaren 
anser att det hela är ett lagarbete och 
att han bara gjort sin avgränsade del, 

men likväl anser ForeSeas arbetsgrupp, 
som utser pristagare, att den extra 
ansträngning som ibland görs för att 
öka inrapporteringen och dess kvalitet 
bör löna sig. 

Belöningen, 
som består av 
ett diplom, en 
plakett och en 
prissumma om 5 
000 kronor, gick 
i år till Andreas 
Hultgren, tidigare 
DP i Sirius Rederi, 
nu befälhavare i 
Styrsöbolaget.

Priset delades ut av Jörgen Zachau, 
Transportstyrelsens utredningsenhet. 

Kärlek till sjöss
Sjöfartens Kultursällskap höll sitt 
årsmöte på Sjöfartshotellet. Christer 
Lindvall från Sveriges Fartygsbefälsför-
ening inledde med att rikta en hyllning 
till all världens sjöfarare, 1,2 miljoner, 
för det arbete som utförs till sjöss.

Redaktör Torbjörn Dalnäs, som har 
studerat sjömansspråkets inverkan på 
det svenska språket, bjöd på en under-

Belöningar i massor
Den 5 maj sken solen över Stockholm men det regnande sjöfartsbelöningar.  
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus delade ut arbets- och räddningsbelöningar, ForeSea 
delade ut sitt pris och Sjöfartens Kultursällskap belönade novellförfattare i tävlingen 
”Kärlek till sjöss”.

Andreas Hultgren

Belönade vid Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag.

text och foto: 
leena tegevi
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hållande betraktelse av detta faktum. 
Man tänker kanske inte alltid på att 
uttryck som till exempel ”förhandling-
arna har strandat” eller ”en konflikt 
är under uppsegling” kommer från 
sjömansuttryck. Torbjörn bjöd på flera 
exempel på detta.

Över 100 bidrag skickades in till 
novelltävlingen Kärlek till sjöss som 
utlysts av Sjöfartens Kultursällskap. 
Efter Kultursällskapets årsmöte på 
Sjöfartshotellet anordnades prisutdel-
ning och flera lyckliga vinnare fanns på 
plats. Karin Poulsen skrev vinnarbidra-
get tillsammans med Mona Lindberg. 
Prisutdelare var sjöfartsprofilen Anders 
Lindström och författaren Maj-Gull 
Axelsson.

Följande vann pris i Sjöfartens Kultursällskaps novelltävling:

1. 25 000 SEK
 Fripassagerarna på m/s Fina, av Mona Lindberg och Karin Poulsen
 Med en driven penna skildras vår förmåga, och oförmåga, till med-
 mänsklighet och människokärlek. Novellen blir inte sämre av att 
 den har verklighetsbakgrund.

2.  10 000 SEK
 Jag saknar Dig inte, av Niklas Magnusson
 Välskrivet och finstämt om längtan och saknad. 
 Skildrar den som är kvar i land.

3.  5 000 SEK
 Victorias love check list, av Jörn Hammarstrand
 Något så ovanligt som rolig satir om vår tids inte ovanliga  
 karriärplanerande kvinna.

Över 100 bidrag  
skickades in till novell-
tävlingen Kärlek till sjöss 
som utlysts av Sjöfar-
tens Kultursällskap. 

Anders Lindström med  
förstapristagaren Karin  
Poulsen och författaren 
Maj-Gull Axelsson.
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✯ Från Kust & Hav
En nedre promillegräns för sjöfylleri
Från och med den 1 juni 2010 skärps reglerna 
för sjöfylleri. Det blir en nedre gräns på 0,2 pro-
mille. Gränsen gäller de som för fram båtar och 
segelbåtar som är minst tio meter och som kan 
gå 15 knop eller snabbare. Gränsen gäller även 
personer som har uppgifter på båten som är av 
stor betydelse för säkerheten till sjöss. De nya 
reglerna innebär också att polisen och kustbe-
vakningen får rätt att göra rutinmässiga alkoholtester för att  
kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten.

Ändringar i Fartygssäkerhetslagen och i Sjömanslagen  
för inre fart
Skärgårdsredarnas arbete på departementsnivå ger nu ut-
delning. Två av våra regelförenklingsförslag har tagits av 
Riksdagen som lagändringar. Skärgårdsredarna har föreslagit 
till Näringsdepartementet att det ska vara möjligt att ha inhyrd 
personal som egenföretagare i säkerhetsbesättningen i inre fart 
samt att samma sjuklöneregler för ombordanställda som för lan-
danställda ska gälla i inre fart. För att möjliggöra detta krävdes 
en lagändring i Fartygssäkerhetslagen respektive Sjömanslagen. 
Förslaget om ändrade anställningsregler träder i kraft den 1 juli 
2010. Förslaget om ändrade ersättningsregler vid sjukdom  
föreslås träda i kraft den 1 februari 2011.

Ven-Trafiken avbeställer nybygge
Ven-Trafiken AB, Landskrona, upphäver ett nybyggnadskontrakt 
på ett varv i Vigo, Spanien. Ven-Trafiken letar nu efter ett nytt 
varv som kan bygga en double-ended färja för rederiets rutt mel-
lan Landskrona och Ven. Ven-Trafiken vill att färjan ska stå klar 
2012. Kontraktet med Vigo-varvet upphävdes på grund av stora 
ekonomiska problem för varvet, problem som ledde till en kon-
kurs. Konkursen drabbar inte Ven-Trafiken ekonomiskt, eftersom 
rederiet hittills gjorda avbetalningar täcks av bankgarantier. 

Mp vill ha fler pendelbåtar i Stockholm
Miljöpartiet vill starta flera nya pendelbåtslinjer i Stockholm. 
–  Vi vill att färjorna ska drivas på biobränsle, men man får inte 
haka upp sig på bränslet. Ge oss båtarna och kom i gång med 
trafiken, sen kan man börja ställa krav, säger Yvonne Ruwaida, 
oppositionsborgarråd i Stockholms Stad. 

Ta båten med SL-kort i höst
I höst testar politikerna i Stockholm hur attraktivt det är för 
pendlare att ta båten till jobbet. Den privatdrivna pendelbåten 
”Ballerina” som går mellan Nacka, Lidingö och Nybroviken blir 
då en del av lokaltrafiken och SL-kortet gäller ombord från slutet 
av augusti. 

Ulla Hamilton (M) invigde nya båthållplatser i Stockholm
26 maj invigde Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarrådet samt 
ordförande i Stockhoms hamnar, Stockholms 18 nya båthållplat-
ser. Hållplatserna kommer att vara öppna för både privat- och yr-
kestrafik och skapa fler möjligheter för stockholmare och turister 
att transportera sig via vattenvägarna till skärgården och andra 
stadsdelar. Hållplatserna finns på följande platser:

Nya hållplatser för yrkestrafik
Ropsten, Masthamnen, Ragnar Östbergs plan, Stora Tullhuset, 
Räntmästartrappan, Gustav III staty, Logårdstrappan, Nybro-
viken, Allmänna gränd.
 
Nya hållplatser för både yrkestrafik och privattrafik
Mandelparken, Vintertullen, Luxkajen, Långholmen, Norr Mälar-
strand, Strandvägen, Djurgårdsbron, Söder Mälarstrand.

Stockholms Hamnar undersöker luftemissioner
Under våren har Stockholms Hamnar skickat ut en enkät till skär-
gårdsrederierna i Stockholm. Enkäten är ett led i ett projekt för 
att mäta utsläpp till luft från trafiken. I projektbeskrviningen står 
det: 

”Syftet med projektet är att Hamnen ska få kunskap om skär-
gårds- och charterbåtens miljöpåverkan. Den kunskapen kan 
sedan kommuniceras. Skärgårds- och charterbåtstrafiken är 
ett viktigt inslag i Stockholms levande skärgårdsliv. Det är av 
stor vikt att Hamnen tillsammans med rederierna kan förmedla 
kunskaper om både dess miljöpåverkan och dess stora värde 
för Stockholm och skärgården. Därutöver är syftet att belysa vil-
ken framtida teknisk potential det finns att på existerande fartyg 
liksom på framtidens nya skärgårdsbåtar åstadkomma minskad 
miljöbelastning från denna trafik.” 

54 europeiska organisationer är eniga – svavelkraven för 
sjöfarten är orimliga
54 organisationer går ihop och deklarerar enhälligt i ett brev till 
EU-kommissionen att IMO:s nya regionala krav på svavelinnehåll 
i marint bränsle är oacceptabla. De nya reglerna är ett hot mot 
handel och skogsindustri. Brevet skickas till EU-kommissionens 
ordförande José Manuel Barroso, transportkommissionär Siim 
Kallas och miljökommissionär Janez Potočnik. Bakom brevet står 
landbaserad industri, hamnar, redare och andra intressenter.

De globala reglerna om sänkning till 0,5 % svavel i marint 
bränsle från senast år 2025 välkomnas av alla, men den regionala 
regeln för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen på 0,1 % 
från 2015 ger oerhörda ekonomiska konsekvenser som inte är 
acceptabla enligt organisationerna.
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Ny ordförande för Sveriges Hamnar
Vid Sveriges Hamnars årsmöte den 26 maj valdes ny ordförande 
och styrelse. Till ny ordförande efter PO Jansson, som går i pen-
sion, har förbundet valt Björn Nilsson från Karlshamns hamn. 

– Just nu är Sveriges Hamnar inne i en intensiv spännande 
period med mycket viktiga frågor på agendan. Med den nya 
styrelsen har förbundet stora möjligheter att flytta fram positio-
nerna och öka förståelsen för hamnarnas betydelse, säger Björn 
Nilsson.

Till ny vice ordförande valdes Johan Röstin, CMP. Övriga 
ledamöter i styrelsen: Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn 
(omval), Bengt-Erik Bengtsson, Norrköpings Hamn (omval), 
Curt Kristoffersson, Umeå Hamn (omval), Torbjörn Wedebrand, 
Wallhamn (omval), Patrik Åman, Mälarhamnar (omval),  
Erik Froste, Södertälje Hamn (nyval som ordinarie),  
Tommy Halén, Trelleborgs Hamn (nyval) samt Peter Jeppsson, 
VD Sveriges Hamnar.

Tre nya i Redareföreningens styrelse
Sveriges Redareförening höll sitt årsmöte den 22 april i Sjö-
räddningshuset i Långedrag. Under mötet invaldes tre nya 
ledamöter i styrelsen: Per Croner, Wallenius Marine AB, Stefan 
Eliasson, Rederi AB Transatlantic och Robert M Uggla, Broström 
AB. Utöver dessa utgörs styrelsen av Lars Höglund, Furetank 
Rederi AB, ordförande, Dan Sten Olsson, Stena AB, vice ordfö-
rande, Anders Källsson, Erik Thun AB, vice ordförande. Övriga 
ledamöter: Håkan Friberg, VD Sveriges Redareförening, Torkel 
Hermansson, Tarbit Shipping AB, Olle Kristensson, Tärntank 
Rederi AB, Fredrik Lantz, Stena Line Scandinavia AB, Jan-Eric 
Nilsson, Rederi AB Gotland, Björn Petrusson, DFDS Tor Line 
AB, Olof K Rakkenes, Atlantic Container Line AB och Percy 
Österström, Österströms Rederi AB.

Många nya i Sjöfartsforums styrelse
Pehr Wallenius, vd Wallenius Wilhelmsen Logistics Sverige,  
Susanne Abrahamsson, vd SSPA Sweden AB, Erik Froste, vd  
Södertälje Hamn AB, Håkan Friberg, vd Sveriges Redare-
förening, Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening 
och Jonas Backman, vd Sirius Rederi AB är nyvalda ledamöter i 
Sjöfartsforums styrelse.

Vid årsmötet den 13 april omvaldes ordföranden Åke Niklas-
son, vd Volvo Logistics Corporation, samt vice ordföranden, 
Leena Tegevi, informationschef Skärgårdsredarna. 

Övriga ledamöter i Sjöfartsforums styrelse är Mikael Castanius, 
 branschchef Sveriges Hamnar, Tomas Abrahamsson, vice för-
bundsordförande SEKO och Mårten Carlquist, senior vice presi-
dent och head of Industrial Shipping Rederi AB TransAtlantic.

Den nya myndigheten Trafikverket i Borlänge invigd
Med lufttransport kom flaggan till Transportverkets huvudkon-
tor i Borlänge där en del av de 6 500 anställda var samlade för 
invigningen den 19 april. På plats fanns också infrastrukturminis-
ter Åsa Torstensson som invigningstalade och sedan avtäckte 
Trafikverkets skylt. Trafikverket ska nu sköta den långsiktiga pla-
neringen av vägtrafik, järnvägar, sjöfart och luftfart, men också 
byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnväg.

– Först och främst når vi en effektivitet genom att vi knyter  
ihop transportslagen och sedan har vi också ambitionen att öka 
effektiviteten så att vi får ut mer resor från varje skattekrona som 
läggs på infrastruktur, sa Åsa Torstensson.

Färjerederiet Trafikverket
Den 1 april 2010 bildades Trafikverket, en ny myndighet med 
uppgift att planera och utveckla ett effektivt och hållbart trans-
portsystem. Den ersätter Banverket och Vägverket. Därmed 
ingår även Färjerederiet i den nya myndigheten. Rederiets nya 
namn är Färjerederiet Trafikverket. För Sjöfartsverkets del är det 
två frågor som överförs till Trafikverket; långsiktig infrastruktur-
planering och riksintressen. Övrig verksamhet som rör sjöfart 
stannar kvar vid Sjöfartsverket. Sjöfartsverket ansvarar även i 
fortsättningen för byggande, drift och underhåll av sjöfartens in-
frastruktur. Trafikverket kommer att ansvara för långsiktig plane-
ring av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 
luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar 
och järnvägar.

− Det är två personer som kommer att övergå i Trafikverket 
från Sjöfartsverket och de tar med sig frågorna som rör dels 
långsiktig infrastrukturplanering, dels riksintressen. I övrigt är det 
”Business as usual” som gäller, säger Tage Edvardsson, tf chef 
Sjöfart och Samhälle.

Tre operatörer tittar på Sundsbusslinje
Åtminstone tre operatörer har visat intresse för att återuppta 
Sundsbusslinjen mellan Helsingør och Helsingborg. Enligt Per-
Olof Jansson, vd för Helsingborgs Hamn, utreder just nu tre in-
tressenter möjligheterna att åter öppna trafiken efter att Ace-Link 
lade ner linjen i början på januari. Om linjen åter öppnar blir det 
sannolikt tal om ett eller flera små passagerarfartyg, som tidigare 
Sundsbuss-enheten Sundbuss Pernille, istället för de större och 
dyrare färjorna som byggdes för Ace-Link i Polen.

Bland de tre intressenterna finns den tidigare ledningen för 
Ace-Link, som har arbetat med en ny projektplan sedan förra 
året då det kom fram att Ace-Link hade stora ekonomiska be-
kymmer.

Amfibiebussar över River Clyde i Scotland
Över floden River Clyde i Scotland kan man nu åka buss - utan 
bro. Det är den brittiska transportjätten Stagecoach som testar  
en amfibiebuss. Bussen är byggd på Volvochassi av Dutch 
Amfibious Transport Vehicles BV i Holland. Bussen gör 97 km/h 
på land och 8 knop i vattnet. Bussen körs som vanligt på vägen, 
men i vattnet drivs den av en dubbel vatten-jet. Bussen har kos-
tat 700 000 engelska pund, cirka 8 miljoner SEK, och tar 45 pas-
sagerare. 

– Det här är ett spännande transportprojekt som gör att vi kan 
erbjuda en förbindelse mellan två områden på var sin sida av flo-
den, utan att passagerarna behöver byta, säger Stagecoach chef 
Brian Souter. Det visar vilka möjligheter Skottlands floder har 
som länkar, i stället för hinder när det gäller resor, säger Souter.

Amfibiebussar finns på många håll i världen, i Europa bland 
annat i Budapest och i Amsterdam. Kanske något för städer som 
Stockholm eller Göteborg? Det skulle vara spännande att följa 
Transportstyrelsens klassning av fordonet. Se filmen om amfibie-
bussen på www.youtube.com/watch?v=pvlGElo38G4

Sjöfartsdirektör Per Nordström och Generaldirektör Staffan 
Widlert från Transportstyrelsen fick många frågor om ökade 
tillsynsavgifter vid Redareföreningens årsmöte.



 

 Skärgårdsredaren 2-10 ★ 23 

Ny Göta Älvbro inget hinder för sjöfarten
Kommunstyrelsen i Göteborg har tagit beslut om att bygga en  
ny Göta Älvbro. Bron byggs strax uppströms den nuvarande.  
Det blir en öppningsbar mellanbro med ”lägsta möjliga höjd”. 
Bron är öppningsbar och har en segelfri höjd om 10-13 meter. 
Den nuvarande Göta älvbron har begränsad livslängd. Senast 
2020 ska den vara ersatt och bygget av den nya bron bör inledas 
senast 2015, meddelar kommunstyrelsen.

Sjöövervakning i realtid
SJÖBASIS samlar in sjölägesinformation från system i Försvars-
makten, Sjöfartsverket och Fiskeriverket samt sjöinformation 
från system i Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Transportstyrelsen, 
Sjöfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Kustbevakningen, Fiskeriverket, SMHI, Naturvårdsverket och 
Sveriges Geologiska Undersökning. Systemet sammanställer 
informationen och erbjuder olika tjänster till användarna på delta-
gande myndigheter 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. 

Detta gör det möjligt att få tillgång till information betydligt 
snabbare än idag. 

Läs mer om sjöövervakningsuppdraget och SJÖBASIS på 
www.kustbevakningen.se. SJÖBASIS är utvecklat av försvars- 
och säkerhetsföretaget Saab.

Redareföreningen lovar nollsystem
Sveriges Redareförening lovar att samla branschen för att pre-
sentera en lösning som inte ger några utsläpp från sjöfarten till 
Östersjöns vatten.

– Våra redare har tillsammans med proaktiva hamnar utvecklat 
flera olika lösningar för att skydda Östersjön. Det vi nu behöver 
göra är att uppmärksamma intressenter, speciellt politiker och 
andra beslutsfattare, på systemtänket, säger Carl Carlsson på 
SRF.

SRF:s löfte kommer i samband med Baltic Sea Action Summit 
i Helsingfors där statschefer, företagsledare och ickestatliga or-
ganisationer samlas för tala om hur Östersjön ska räddas.

Gasterminal i Nynäshamn
Industrins ökade efterfråga på naturgas har bidragit till att AGA 
Gas nu bygger landets första terminal för flytande naturgas 
(LNG) på Brunnsviksholmen i Nynäshamn. Det handlar om en 
investering på närmare 1 miljard kronor. Invigning beräknas ske 
under sommaren 2011.

Välbesökt Sjöfartsdag anordnad av ÅB
Teaterskeppet var i det närmaste fullt när ÅngfartygsBefäl-
havareSällskapet (ÅB) i Stockholm traditionsenligt (vartannat år) 
anordnade Stockholms sjöfartsdag den 9 mars. Det var en hel-
dagskonferens med föredrag om det senaste kring bland annat 
piratjakt, utbildningsfrågor, navigation, forskning och utbildning. 
Arne Welin från Skärgårdsredarna höll ett uppskattat anförande 
om riskbedömning och kostnadseffektivitet vid regelgivning.

Safety Alert
Defekta hydrostater
Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning har nyligen upptäckt att 
hydrostatutlösare av typen Fenner Hydrostatic Release Units 
for Liferafts (HRU) till livflottar inte uppfyller de kvalitetskrav 
som ställs av den internationella sjöfartsorganisationen IMO. 
Sjöfartsavdelningens inspektörer har köpt in och låtit testa funk-
tionen hos 10 nya enheter och resultatet visade att 9 av de 10 
testade enheterna inte fungerade enligt ställda krav. Endast 1 av 
10 utlösare aktiverades på mindre än 4 meters vattendjup, som 
är kravet. Enbart 2 av 10 (varav en på mer än 4 meters djup) skar 
av linan fullständigt. Lloyds Register, som har typgodkänt dessa 
produkter, har blivit informerade om bristerna och förbereder att 
dra in produktens certifikat.

Transportstyrelsen vill härmed uppmana sjöfartsbranschen 
och innehavare av hydrostatutlösare att undersöka om Fenner 
HRU finns ombord och i så fall omedelbart byta ut dem mot an-
dra typgodkända (rattmärkta) fabrikat.
Fakta om hydrostatutlösarna:
Product description: ”Fenner HRU” Disposable Hydrostatic 
Release Unit for Liferafts
Manufacturer: Fenerci Denizcilik Egitim Dis Ticaret Ltd Sti, 
Turkey
Type approval: Cert no. SAS S070022/M1 issued by Lloyds 
Register 14 June 2007
Frågor besvaras av: Roland Eklöf, 011-19 10 35 
och Niklas da Silva, 011- 19 12 41

Explosion i fartyg ledde till svår brännskada 
Då en kvinna passerade på kajen där ett fiskefartyg var förtöjt 
hördes en knall. En person som stod i brand kom ut ur en dörr i 
fartyget. Hon skrek till personen att han skulle hoppa i vattnet, 
vilket han gjorde. Samtidigt påkallade hon uppmärksamhet från 
andra i närheten, och man hjälptes åt att få upp den brände per-
sonen ur vattnet. Så småningom kom den skadade till sjukhus, 
och på grund av de allvarliga skadorna blev det intensivvårds-
behandling. De materiella skadorna blev däremot ganska små. 
Den skadade mannen höll på med att förbereda måleriarbete 
i maskinrummet. I samband med detta tvättade han de ytor 
som skulle målas med lösningsvätska eller diesel. Därmed har 
brandfarliga gaser spritts och till slut har en explosiv blandning 
uppstått i det dåligt ventilerade rummet. Antändningen har skett 
då elektrisk utrustning aktiverats, i detta fall startade en värmare. 
Det finns all anledning att uppmärksamma riskerna i denna typ 
av till synes relativt riskfria arbete.

✯ Departement & myndighet

Kafferast i matsalen på Teaterskeppet.
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Problem med LED lanternor
Transportstyrelsen meddelar att LED lanternor och nya mo-
deller av lampor kan ställa till problem ombord. Under en 
radiobesiktning på en fiskebåt upptäcktes att Biltemas LED 
lanternor stör VHF och vanlig rundradio. Biltema hade certifikat 
på LED lanternorna utfärdat av SP (Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut) som gjort tester enligt COLREG men man 
har inte testat EMC. All navigationsutrustning som sätts ombord 
ska vara EMC testad enligt Transportstyrelsens föreskrifter och 
SOLAS. Biltema har tagit fram ett nytt kretskort till sina lanternor 
som nu klarar EMC (Elektromagnetisk kompabilitet). 

Haverirapporter
Utredningsenheten har sammanställt en rapport över samtliga 
utfärdade rekommendationer i haverirapporter åren 1997-2008. 
Rapporten finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida 
www.transportstyrelsen.se - ”Rekommendationer utfärdade i 
haverirapporter 1997-2008”. Det finns även en studie rörande liv-
räddningsflottar som kan vara av intresse. 

”Bredbandsradar” fyller inte kraven
En ny typ av radar, kallad bredbandsradar, främst avsedd för fri-
tids- eller mindre fartyg, har introducerats på marknaden. Denna 
radartyp skiljer sig från traditionell radar bl.a. genom att den 
sänder kontinuerligt (istället för pulserande). Dessutom är den 
inte förenlig med radarfyrar och –transpondrar och visar därför 
inte t.ex. racon-signaler eller signaler från SART-ar (signaler från 
bl.a. livflottar). Eftersom reglerna är utformade för att de olika 
systemen ska kunna fungera tillsammans kan man konstatera 
att denna typ av radar inte uppfyller kraven. Vill man ha en radar 
som fungerar tillsammans med övriga system ska man således 
använda sig av en magnetronbaserad radar av traditionell typ.

Nya Medlemmar 
Vi hälsar nya medlemmen Granströms Rederi AB välkomna. De 
har förvärvat fartyget Korsön från Cascad Rederi AB.

Färjerederiet vill satsa på gas
Rederichefen Anders Werner på Färjerederiet berättar att man är 
i startgroparna för att upphandla nästa generations färjor. Man 
planerar för leverans av tre storfärjor under 2011-2012 och nu 
undersöker man som bäst möjligheterna med LNG för åtmins-
tone ett eller två av fartygen. Man har börjat titta på hur tankar 
kan placeras ombord och hur Transportstyrelsen kommer att 
godkänna sådana fartyg. – Med den planerade gasterminalen i 
Nynäshamn så tror vi inte att logistiken för bunkring kommer att 
bli något problem, säger Anders Werner.

Ångfartyget Saltsjön rustas
Saltsjön har varit dockad på Beckholmen i mars och en klass-
ning har inletts av Transportstyrelsen. Om allt går enligt planerna 
ska hon vara klar för charterverksamhet någon gång under som-
maren. Ägare är Knut Borg, Swecox. 

Projekteringen av ny Visingsöfärja går framåt
Visingsötrafiken ser fram emot att få sin nya färja. Nybyggnads-
projekteringen, som sköts av Färjerederiet, pågår för fullt. Under 
våren utförs modellprov i Köpenhamn och upphandling genom-
förs under hösten. Rederiet har fått dispens från de nya kraven 
för m/s Ebba Brahe till hösten 2012 för att hinna bygga den nya 
färjan. Fartygen Madam Tingley och Christina Brahe är ombygg-
da för att klara de nya kraven.

Surfa fritt på WÅABs fartyg
Samtliga fartyg som är i drift inom WÅABs egen flotta kan nu  
erbjuda trådlöst Internet ombord till passagerarna. 

Ny färja till Gunnars Båtturer
Gunnars Båtturer har sedan december en ny större färja. Drott af 
Dyrön är en passagerarfärja med plats för 90 sittande gäster och 
med servering ombord. Fartyget kommer från Nyköping och har 
bland annat gått i linjetrafik mellan Nyköping och Trosa. Sedan 
i december förra året är hennes hemmahamn Sydhamnen på 
Dyrön. Gunnars Båtturer har samtidigt lämnat en av sina gamla 
trotjänare. Den som vill åka med Anemon i fortsättningen får ta 
en tur till Örnsköldsvik för att fortsätta till surströmmingsparadi-
set Ulvön. Där kommer nämligen Anemon att vara i trafik. Drott 
af Dyrön kommer att gå i chartertrafik tillsammans med Bohusö 
och Lövö. Fartyget byggdes om inför premiärturen den 27 mars 
och har nu fullständiga rättigheter. I sommar kommer Gunnars 
Båtturer att, utöver ordinarie trafik (Rörtången - Brattön - Lövön 
- Älgön - Hättan - Risön samt Rökan - Hättan - Risön - Dyrön), 
köra linjetrafik mellan Tjörn och Marstrand varje dag i veckan  
under juli och augusti. Drott kommer även att vara öppen för  
servering även när hon ligger vid kaj på Dyrön.

Färjerederiet tar över Aspöleden
Till nästa årsskifte tar Färjerederiet över driften av Aspöleden 
från Affärsverken i Karlskrona. Troligen kommer såväl tonnage 
som en del personal att följa med vid övertagandet.

✯ Medlemsnytt
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Ombyggnaden av m/s Stjerneborg klar
Efter upphandling med tre varv så vann Granly Group i Esbjerg 
kontraktet för att bygga om och konvertera m/s Stjerneborg 
till EU pass fartyg enligt EG direktiv 98/18. Fartyget avgick 
Landskrona den 13 oktober och var tillbaka den 20 december. 
Hon togs åter i trafik den 23 december. 

Ombyggnationen omfattade bl a följande:
• Indelning av maskinrum till ett huvudmaskinrum och ett  
 hjälpmaskinrum 
• Borttagning av undersalong och indelning av utrymmet i tre  
 vattentäta sektioner
• Ombyggnad av befintligt vattentäta FP skott till endast en  
 genomföring (Solaskrav) från tidigare 19 st. 
• Ombyggnad av all eldragning, rördragning, ventilation samt  
 avgasrör i maskinrum för att passa avdelningen
• Utökat antal nödutgångar så att alla maskinutrymmen har två  
 vägar ut. 
• Förlängning av passagerardäck samt utbyggnad av salong  
 med en ny kiosk.
• Byggnation av hytter till tre besättningsmedlemmar med  
 dagrum enligt bostadskungörelsen. 
• Montering av nya huvudmaskiner, 2 st Scania DSI 16  
 med hydrauliska transfluid kopplingar. 
• Hela ventilationssystemet i fartyget är förnyat så att alla  
 brandspjäll är automatiska. 
• Nytt Co2 system anpassat för ombyggnaden
• Montering av proviantkran
• Sekundärt länssystem
• Ny nödbrandpump

Fartyget har med denna ombyggnad förnyat sina certifikat och 
passagerareantalet är idag sänkt till 247 från sitt gamla 297 gäs-
ter. Stjerneborg blev efterombyggnaden ommätt till 424 brutto. 
Hon har 7 vattentäta sektioner under vattenlinjen varav hon  
klarar ha en vattenfylld (one compartment ship). 

En stor ”småredareprofil” har tyvärr lämnat oss alldeles  
för tidigt!
Gunnar Augustsson från Dyrön avled nyligen pga av en elak-
artad levercancer. Allt gick väldigt fort för oss i hans närhet,  
men Gunnar behövde ej lida länge i alla fall. Han lämnar ett 
enormt tomrum efter sig för sin fru Rose-Marie och sina syskon 
med familjer. Men även för oss som bor på Dyrön och alla övriga 
vänner och släkt. Hans betydelse för samhällsutvecklingen på 
Dyrön var stor då han ofta var länken mellan sommargäster, 
åretrunt-boende och politiker. 

Bland de flesta av oss medlemmar i Skärgårdsredarna var 
Gunnar känd. Han kom med i föreningen redan i slutet av 
80-talet genom sin kollega Stefan på ”Granita”. Många av oss i 
föreningen har pratat och skrattat med Gunnar på höstmötena. 
Gunnar gillade att spexa, dansa och sjunga, bl.a. sin favoritsång 
om ”Pater Noster”, som han även sjungit på höstmötet vid något 
tillfälle. 

När Gunnar för tolv år sedan ville trappa ner så frågade han 
mig, som då var på fisket, om jag ville ta över Gunnars Båtturer 
AB. När jag tackade ja så bar det iväg på höstmöte. Gunnar 
ansåg att det var enda chansen för att överleva som småredare 
p g a av den växande byråkratin. (Vi kan väl alla bara fortfarande 
hålla med). 

Innan redarkarriären var Gunnar fiskare och även delägare 
i fiskefartyg. Gunnar har sedan början på 70-talet haft många 
olika passagerarfartyg, varav flera nybyggen. 

De senaste 10 åren har han ägnat sig åt att njuta av livet med 
sin kära Rose-Marie, bygga vandringsleden på Dyrön, spela 
golf, bordtennis och boule samt att vara en otroligt viktig mentor 
för mig. Sista året har han lagt mycket energi på ekonomin till 
idrottsföreningen på Dyröns nya idrottshall. Idrottsföreningen 
har nu också bestämt att idrottshallen som håller på att byggas 
skall heta ”Gunnarhallen”.

Gunnar hade väldigt många goda egenskaper men det som 
var mest unikt med Gunnar var något som jag aldrig sett hos 
någon annan. Det är något som vi alla borde försöka lära oss 
även om det är svårt. Gunnar hade en unik förmåga att bekräfta 
människor. Gunnar såg människan och tog sig tid, ibland bara 
en kort stund. Liten eller stor, ung eller gammal spelade aldrig 
någon roll. Jag tror många av er har känt samma sak i era möten 
med Gunnar.

Sista gången jag träffade Gunnar på sjukhuset så visste vi 
båda vad som gällde. Gunnar såg ALLTID något positivt hur illa 
än situationen såg ut. Orden från Gunnar innan jag gick ifrån 
honom den gången, vid vårt sista möte, speglade också denna 
inställning. 

”Janne, det är ändå lite spännande med den där tunneln och 
det där ljuset i tunneln. Nu skall jag få uppleva det. Vi ses! ” 

Jag kommer aldrig att glömma den meningen och jag ser det 
som hans sista löfte till mig och oss alla!

Vi saknar dig Gunnar!
Janne Wikström

✯ Personnytt 

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

SKEPPSLISTA
2010

Skärgårdsredarnas illustrerade

SKEPPSLISTA 2010
Skärgårdsredarnas illustrerade

BESTÄLL DITT EX REDAN IDAG!
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Förändringar i Waxholmsbolagets ledning
Waxholmsbolagets operative chef, Henry Westerberg går i 
pension den 30:e juni.

Indrek Pöldma kommer framöver att ha övergripande ansvar 
i operativa frågor, säkerhetsfrågor med mera och i övrigt svara 
för stabsärenden, direkt under VD.

Tom Thureborg är sedan 3:e maj teknisk chef och övertar 
successivt ansvaret i tekniska frågor från Indrek Pöldma. Tom 
kommer närmast från Dockstavarvet och Rindö Marine.

Waxholmsbolaget genomför samtidigt en organisationsför-
ändring som beräknas vara fastställd under hösten 2010.

Ny chef för Visingsötrafiken
Visingsötrafiken fick ny rederichef  
(t.f. verksamhetschef ) den 1 april 2010.

André Norberg, 30 år, är ingenjör i 
industriell organisation och ekonomi på 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Han har 
tidigare jobbat som utvecklingssamord-
nare på Tekniska kontoret i Jönköping 
kommun, som även driver färjetrafiken.  

Jan-Olof Moberg, som varit t.f. rederi-
chef under de senaste åren, har på egen 
begäran gått tillbaka till sin befälhavar-
tjänst i rederiet. Han kvarstår även som 

ansvarig från Visingsötrafiken i projektgruppen för ny färja, 
färjelägen och biljetthantering.

Ny VD för Briggen Tre Kronor
Göran Lindstedt tillträdde som VD i Briggen Tre Kronor den  
1 december 2009.

Göran Lindstedt är civilekonom och har tidigare varit VD bla 
i Stockholm Water Festival AB, Svenska Turistföreningen AB, 
Hemfrid i Sverige AB och Seglarhotellet i Sandhamn AB. 

Tomasz Borowiec – Operativ chef i Ystad Hamn
Ystad Hamn Logistik AB har anställt Tomasz Borowiec som 
operativ chef. Tjänsten som operativ chef är efter en omorga-
nisation ny, och Tomasz får bl.a. ansvar för hamnens färjetrafik, 
magasins- och lagerverksamhet samt för den konventionella 
fartygstrafiken. Vidare får Tomasz ansvara för kundkontakter, 
såväl existerande som nya, i syfte att stärka hamnverksamhe-
ten. Tomasz tillträde sin nya tjänst den 8 mars.

Klas Wester på FKAB
Klas Wester från Westers Mekaniska 
arbetar numera på FKAB igen. Han 
jobbar tillsammans med tre kollegor 
uteslutande med ”mindre fartyg”. 
Kunderna är till största delen svens-
ka myndigheter, redare och varv. 
Man utför även lite arbeten åt finska 
varv och vill gärna komma in på de 
baltiska staterna och övriga Norden.

André Norberg

Klas Wester

✯ Aktuellt för Sjöfartsforum 

Näringsdepartementet omorganiserar
Näringsdepartementet har omorganiserat. En ny Transportenhet 
har bildats genom en sammanslagning av de tidigare Trafik- och 
Infrastrukturenheterna. Hans Brändström är enhetschef med 
Ragnvald Paulsson som biträdande enhetschef. Per Björklund 
ansvarar för EU/internationella processer och Gunvor Persson 
för administrativ samordning. Enheten är indelad i tre grupper; 
Infrastruktur och finansiering med Niklas Lundin som gruppchef, 
Marknad och regelverk med Maria Gelin, och Styrning och upp-
följning med Ulrika Rosenberg Sand som gruppchef.

Vision- och strategiprocessen går in i slutfasen 
Sjöfartsforums öppna och klusterövergripande strategiprocess, 
som pågått i ett drygt år, går in i sin slutfas. Strategiprocessen 
utgår från EUs definition av ett maritimt kluster. De olika bransch-
delarna – Manufacturing, Transport, Resources, Service and 
Other Operations, Leisure and Tourism, Public Sector och 
Research – har kartlagts och analyserats och olika fokusområ-
den/satsningsområden Konkurrensvillkor, Närsjöfart och Inrikes 
sjöfart, Infrastruktur och Intermodalitet, Informationshantering, 
Hållbar värdetillväxt, Kompetens, Samverkan och Kommunika-
tion har utretts. 

Sjöfartspub i Almedalen, 5 - 9 juli (måndag - fredag)
För tredje året i rad kommer Sjöfartspuben arrang-
eras under Almedalsveckan. Liksom tidigare samarrang-
eras puben av Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar, Sveriges 
Skeppsmäklareförening, Sjöfartsverket och Skärgårdsredarna. 

Varje pubkväll bjuder på ett intressant ämne med talare och 
debattörer, öl/vin/vatten och något lätt att äta. 

Programmet ser i dagsläget ut så här;
MÅNDAG: Svensk rederinäring miljösatsar – fartygen blir allt 
grönare, Dan-Sten Olsson, koncernchef Stena AB, berättar om 
luftkuddeprojektet med den 15 m långa prototypen Stena Airmax
TISDAG: Framtidens Östersjöhamnar, talare ej klar
ONSDAG: Farledsavgifter – sjöfartens straffskatt? 
Debattdeltagare meddelas senare
TORSDAG: Sjöfarten och framtiden – hur kan myndigheter och 
näring samarbeta bättre? Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirek-
tör Sjöfartsverket
FREDAG: Från koleldat till kolfiber - skärgårdstrafik i utveckling, 
Helena Leufstadius, vd Styrsöbolaget talar om de nya miljöeffek-
tiva höghastighetskatamaranerna
 
Världssjöfartens Dag 23 september - Year of the Seafarer
Du har väl bokat in den 23 september i almanackan? Då är det 
Världssjöfartens Dag i Göteborg, dagen som samlar alla, sjömän 
såväl som landanställda och studenter, kring ett årligt tema be-
slutat av FN-organet IMO. I år är temat Year of the Seafarer och 
på programmet står diskussioner kring sjömännens roll, liv och 
villkor ombord, liksom om utvecklingen för sjömannen och den 
svenska handelsflottan. Dagen avslutas med en mingelmiddag 
och, för alla som vill, sjömännens speciella ”kult-film” Martha. 

TID OCH PLATS: 23 september kl 12.30 – 18.00 plus middag, 
Chalmers Kårhus, Göteborg.OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA

4 nr för 200:-. SÄTT IN BELOPPET PÅ 

PLUSGIRO KONTO 515351-5!
GLÖM INTE ATT UPPGE NAMN OCH ADRESS.  

PRENUMERERA PÅ 
SKÄRGÅRDS REDAREN! 
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Hjulångaren Eric Nordevall II under ånga 
Den 18 maj klockan 14:00 sattes de två balansångmaskinerna  
i Hjulångaren Eric Nordevall II för första gången under ånga.  
De två ångmaskinerna gick igång utan minsta tvekan och ett 
stort steg i fartygets historia togs. Sakta men säkert och i det 
närmaste ljudlöst gjorde de båda ångmaskinerna sina första 
slag. Skovelhjulen är ännu ej monterade utan provdriften är så 
kallad bryggkörning för att kontrollera täthet, funktion och intrim-
ning av ångmaskineriet. Detta kommer nu att fortsätta göras 
under maj – juni varefter skovelhjulen sätts på och de första 
provturerna kan göras under sensommaren.

Fördubblat kulturstöd till fartyg
Det ekonomiska stödet till kulturhistoriskt värdefulla fartyg har 
fördubblats. Totalt 1 miljon kronor fördelas i år av Sjöhistoriska 
museet, mot tidigare 500 000 kronor per år. Det betyder att 
fler fartyg än vanligt kan ta del av bidraget, i år 12 olika fartyg. 
Tillsammans speglar de bredden på det maritima kulturarvet och 
betydelsen av alla eldsjälars engagemang för de flytande kle-
noderna. Bland årets mottagare av fartygsstödet finns välkända 
passagerarångfartyg, före detta seglande lastfartyg, fiskebå-
tar, tjänstefartyg och kraftfulla bogserbåtar. Fartygsstödet kan 
bara ges till fartyg som blivit k-märkta av sjöhistoriska museet. 
Fartygsägaren ansöker själv om bidrag för planerade repara-
tioner och renoveringar. Syftet med bidraget är att stimulera de 
insatser som görs för att bevara äldre fartyg med ett kulturhis-
toriskt perspektiv. Fördelningen av bidraget görs med hänsyn 
till geografisk spridning så att fartyg från olika håll i landet finns 
bland stödmottagarna. 

2010 års fartygsstöd har fördelats på följande sätt:
Asta av Smögen 100 000 kr
Blidösund 100 000 kr
Djurgården 3 100 000 kr
Constantia  100 000 kr
Harge 65 000 kr
Polstjärnan  40 000 kr
Harry 45 000 kr
Helmi  25 000 kr
Herkules  100 000 kr
Klara Marie  25 000 kr
Linnea  100 000 kr
Lord Nelson  200 000 kr

Handhavande av snabba fartyg
Förlaget Jure har gett ut boken Handhavande av snabba fartyg. 
Det är en fakta- och lärobok i grundläggande manövering, na-
vigering och säkerhet i höga farter, skriven av marinofficer och 
skeppstekniker Kjell Johansson. Boken omfattar 156 sidor och 
ingår i serien Sjöfartens handböcker. 

Göta kanal - 200 år sedan första spadtaget
Stort jubileumsfirande var det i Motala den 24 maj, på dagen 200 
år sedan det första spadtaget till byggandet av Göta kanal togs 
år 1810. Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som 
någonsin genomförts i Sverige. Totalt 190 km lång och med 58 
slussar sträcker sig kanalen från Sjötorp vid Vänern till Mem vid 
Östersjön. Kanalbygget blev första steget i moderniseringen av 
Sveriges infrastruktur, och sättet att organisera och finansiera ar-
betet utgjorde sedan modellen för både järnvägsnätet och hög-
spänningsnätet. Baltzar von Platen tog tidigt hjälp av Europas 
främste kanalbyggare, skotten Thomas Telford, och därigenom 
införskaffades ny teknik i form av redskap, tekniska hjälpmedel 
och kunskapsutbyte. 1822 grundlade Baltzar von Platen Motala 
Verkstad, som utvecklades till ”den svenska verkstadsindustrins 
vagga”.

Sjötrafikföreskrifter 2010
Nu har författningssamlingen ”Sjötrafikföreskrifter m m 2010” 
utkommit i en ny och omarbetad upplaga på förlaget Jure. Den 
innehåller de internationella sjövägsreglerna, sjötrafikförord-
ningen, svenska föreskrifter och sjövägsregler och sjötrafik samt 
utdrag ur sjölagen och andra relevanta författningar. Syftet med 
boken är att tillhandahålla aktuella lydelser av föreskrifter som är 
av grundläggande betydelse för trafik med både skepp och bå-
tar, såväl i kommersiell trafik som i nöjessjöfart. Publikationen har 
tidigare givits ut i sjutton upplagor av Sjöfartsverket. Kommentar 
har skrivits av professor Hugo Tiberg. Boken omfattar 126 sidor. 
Se mer info på www.juresjofart.se

Ny Handbok för överlevnad till sjöss
I oktober 2005 gavs den första djuplodande boken i ämnet ut på 
svenska. Nu kommer den andra utgåvan.

– Den tekniska utvecklingen, nya internationella standarder, 
nya begrepp inom sjösäkerhet och överlevnad till sjöss har 
medfört ett uppdateringsbehov och nytryck. Det har därför varit 
naturligt att helt och hållet omarbeta flera av bokens kapitel, 
berättar författaren Stefan Nilsson som till vardags arbetar med 
överlevnads- och säkerhetsutbildning vid Scandinavian Safety 
Training Centre. 

I juni 2010 kommer boken att finnas ute i handeln och till för-
säljning hos SeaSafety. Priset för boken är 325 kr inkl moms. 
Man kan redan nu beställa boken via www.seasafety.se

Utvecklingen har varit enorm de senaste fem åren. Flyg- och 
sjöräddning är nu en sammanslagen funktion. I Sverige finns 
idag världens mest avancerade simulator för att öva nödlandning 
i havet och med därtill hörande överlevnadsmoment. 

- Och den nya, andra utgåvan är utökad med 28 sidor, mer 
än 150 nya bilder så att boken nu omfattar 256 sidor fakta och 
erfarenheter baserade på verkliga händelser och övningar. Flera 
kapitel är helt omskrivna och anpassade efter dagens regler 
och principer för räddning och överlevnad. Boken omfattar nu 
även ett nytt kapitel om överlevnad i vattnet samt två nya bilagor 
om första hjälpen och eftersökningsmetoder till sjöss fortsätter 
Stefan Nilsson.

Handbok för överlevnad till sjöss ger råd och lyfter fram viktig 
fakta rörande överlevnadssituationer i marina miljöer. Den be-
handlar överlevnad i vattnet, i livflottar samt på land i kustmiljö. 
Boken beskriver konsekvenserna av olika nödsituationer och hur 
vedertagna nödsignaler och livräddningsutrustning ska använ-
das. Boken beskriver också sjöräddningen, både organisatoriskt, 
metodik och samverkan samt tips hur läsaren själv bör hantera 
olika nödsituationer till sjöss.

✯  Boknytt och kultur

Blidösund
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FLIR Systems lanserar en ny marin kamera i M-serien.
M-324XP är bestyckad med en värmekamera som har 320 x 240 
pixlar. Kamerans bildvinkel är 24°. Den kompakta och ruggade 
kameran klarar farter upp till 100 knop och är givetvis helt vat-
tentät. Precis som de andra kamerorna i M-serien styrs den av 
en joystick och kan panorera 360° kontinuerligt samt tilta ±90°. 
Bilden visas på en vanlig bildskärm eller plotter med videoin-
gång. M-324XP kan monteras stående eller hängas upp och ned. 
Kameran är bara 18 cm i diameter och 28 cm hög samt väger 4 
kg. Om den används för att se bakåt går det att spegelvända bil-
den precis som en backspegel. M-324XP upptäcker en människa 
i vattnet på ca 450 meter och en liten båt på ca 1 300 meter. Allt i 
totalt mörker! FLIR marknadsförs i Sverige av MarinPlus AB.

Fler funktioner i övervakningssystem 
Maretron N2KView är ett program som gör det möjligt att överva-
ka och styra sensorer och givare som använder den nya marina 
industristandarden NMEA 2000®. Oavsett om du är intresserad 
av att övervaka ditt fartygs system medan du är till sjöss eller på 
distans, kan Maretron N2KView visa all information du behöver 
från motorer, generatorer, tankar, roder, navigationsinstrument, 
lokalt väder, elsystem och mycket mera.

N2KView är helt konfigurerbar och det går att designa olika 
skärmar efter dina behov. Det är enkelt att byta mellan olika vis-
ningslägen för att övervaka alla system i fartyget. Digital visning, 
analog visning, grafer, diagram, varningsljus och staplar kan fritt 
konfigureras för att passa dina krav. Det går även att ställa ope-
rativa gränsvärden och färger för analoga displayer så du enkelt 
vet när alla värden är korrekta och när de inte är det.

Anthon B Nilsen AS går in som delägare i Scandinavian Safety 
Training Centre AB
Det norska bolaget Anthon B Nilsen AS, via sitt svenska dot-
terbolag, Anthon B Nilsen Education AB, går in som delägare 
i SSTC AB – Scandinavian Safety Training Centre AB. Affären 
har nyligen avslutats och innebär att Anthon B Nilsen genom en 
riktad nyemission blir 1/3-delsägare i det svenska säkerhetsföre-
taget. I samband med den riktade nyemissionen tar bolaget även 
in externt kapital, bland annat genom ett pågående konvertibel-
program. 

Syftet med tillfört kapital är att utveckla Scandinavian Safety 
Training Centre AB. Detta sker dels genom investeringar i utbild-
ningsanläggningen på Käringön i Bohuslän och dels genom att 
ge finansiell kraft att etablera sig på den nordiska marknaden för 
säkerhetsutbildningar.

– För mig personligen är detta ett nytt avstamp och med de 
medel som tillskjuts kan bolaget ta steget att färdigställa utbild-
ningsanläggningen på Käringön. Anthon B Nilsen arbetar oerhört 
professionellt och tillför inte bara kapital till SSTC AB, de har ett 
stort kunnande och intresse i utbildningsfrågor och öppnar möj-
ligheter för oss inom nya områden. Strategin inför framtiden är 
att utveckla internationellt gångbara kurser och utbildningar som 
idag inte finns i Sverige, säger Rolf Karlsson, vd för SSTC AB.

✯  Pressreleaser

Droppfria kopplingar sparar pengar åt 
sjöfarten
Med hårda säkerhetskrav och miljöregler 
inom transport och industri krävs säkra 
kopplingar och anslutningar vid hantering 
av bränsle, gas och kemikalier. Risken för 
bränslespill vid bunkring och tankning med 
fara för antändning och påverkan av miljön 
går att minimera med Mann-Tek kopplingar. 
Dessa finns monterade över hela världen 
på tankbilar, i hamnar, på flygplatser och 
inom petroleumindustrin.

– Våra kopplingar underlättar och säker-
ställer hantering av bränsle, gas och kemi-
kalier inom olika branscher, säger Thomas 
Stöök på Mann-Tek. Vi erbjuder våra kun-
der en helhetslösning med fokus på säker-
het och miljö, som även sparar pengar.

Visingsötrafiken 
valde Mann-Tek
Visingsötrafiken 
är ett kommunalt 
bolag som sköter 
färjetrafiken mel-
lan Gränna och 
Visingsö i Vättern. 
Man använder sig 
av två bilfärjor och 
en passagerar-
färja och alla far-
tygen har dropp-

fria kopplingar monterade. Bunkring av 
bränsle sker via tankbil, ett arbete som har 
blivit enklare och säkrare med de droppfria 
kopplingarna.

– Vi är en kommunal verksamhet med 
hårda miljökrav som vi måste följa, sä-
ger Jan-Olof Moberg, befälhavare på 
Visingsötrafiken. Vi bunkrar 17-18 kubik 
bränsle per tankning och fartyg. Flödes-
kapaciteten har inte minskat med de nya 
kopplingarna, vilket vi var lite oroliga för 
i början, utan tankningen går lika snabbt 
som tidigare.

Tankbilschaufförerna tycker systemet är 
smidigt och säkerheten har ökat. 

– Vi är nöjda och allt fungerar bra, fastslår 
Jan-Olof.

Styrsöbolaget bunkrar säkert 
Göteborgsbaserade Styrsöbolaget med 
trafik i Göteborg och omkringliggande 
skärgårdsområden har monterat Mann-Tek 
kopplingar på samtliga sina 12 fartyg. Det 
tyngsta argumentet att byta kopplingar var 
säkerheten. Nu finns ingen risk att det fylls 
på något annat än bränsle i tankarna.

– Med de nya kopplingarna går det 
inte att ansluta fel slang och t.ex. fylla på 
vatten i bränsletankarna vid bunkring. 
Kopplingarna är låsta och det krävs rätt typ 
av påfyllningsmuff för att öppna upp dem, 
säger Bertil Karlsson, tekniskt ansvarig på 

Styrsöbolaget. Även miljöaspekten vägde 
tungt när bolaget bytte kopplingar. Med 
Mann-Tek kopplingarna slipper man bräns-
lespill, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan. 

– Alla skeppare och transportörer är 
nöjda och vi kommer att montera droppfria 
kopplingar på alla våra nya fartyg i framti-
den, säger Bertil Karlsson.

Vägverket Färjerederiet har miljön i 
fokus
Vägverket Färjerederiet verkar i känsliga 
kustområden, älvar och insjöar, som ibland 
är vattentäkter för samhällena i området. 
De droppfria kopplingarna ligger i linje med 
företagets miljöpolicy där det står att man 
skall verka för utveckling av tekniska lös-
ningar med låg miljöpåverkan.

– Vi valde Mann-Tek kopplingarna utifrån 
miljön. Vi monterar droppfria kopplingar på 
våra nya fartyg som just nu byggs i Finland, 
säger Peter Sundahl, projektledare på 
Färjerederiets teknikavdelning. Ett utsläpp 
kostar mycket pengar för ett rederi och 
dessutom skadar det miljön. Med de här 
kopplingarna säkerställer vi hanteringen av 
bränsle.

Niklas Niklasson
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I rask takt firar nu Stockholms klassiska 
skärgårdsbåtar sina första hundra år. I 
år är det Waxholmsbolagets Norrskär 
som firar sitt hundraårsjubileum. Detta 
firades den 8 maj med flera avgångar 
för allmänheten från Nybrokajen. Ju-
bileumskryssningens biljettpris var 5 
kronor (gäller fyllda 7 år). I biljettpriset 
ingick kaffe/lemonad, mazarin, ång-
båtsmusik och guidning av Carl-Uno 
Sjöblom. 

Sandhamns Express
Norrskär byggdes som Sandhamns Ex-
press av grosshandlare Bror Oscar Seip-
pel som bedrev ångbåtstrafik den yttre 

vägen till Djurö och Sandhamn, via 
Vaxholm, norr om Värmdö och genom 
Vindö strömmar. Fartyget mottogs vå-
ren 1910 som en mycket påkostad och 
praktisk ångare, ”afsedd som den är för 
de burgna, stockholmska förstaklasspas-
sagerarna”, för att citera en göteborgs-
tidning vid leveransen från Eriksbergs 
Mekaniska Verkstad i Göteborg.  

Sandhamns Express var tillräckligt 
rymlig och bekväm för att klara de allt 
större skaror söndagspassagerare som 
letade sig ut till Sandhamn. Men hon 
byggdes också lastdryg för att klara stora 
godslaster till viktiga skärgårdsöar som 
Vindö, Djurö, Stavsnäs, Runmarö och 

Vid sekelskiftet 1900 konstruerades flertalet av dagens bevarade skärgårdsbåtar. Det var 
också vid den tiden som de hade utvecklats fullt ut såväl vad avser elegans och bekväm-
lighet som lastdryghet och maskinstyrka.

Ångfartyget Norrskär 100 år 
1910-2010

text: gunnar friberg, waxholmsbolaget
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Sandhamn. Även för vintertrafiken var 
det väl sörjt. Sandhamns Express var vin-
terförstärkt och en god isbrytare, vilket 
hon har fått visa även som waxholmsbå-
ten Norrskär långt in i våra dagar.

Legendarisk skeppare
Omtyckt och med tiden legendarisk be-
fälhavare på Sandhamns Express var 
Gösta Bredenberg som seglade ombord 
åren 1910-40. Att få räkna sig till den 
myndige kapten Bredenbergs vänner om-
bord på ”Expressen” var naturligtvis en 
ynnest som man talade om.

Sedan grosshandlare Seippel avlidit 
bildades år 1915 Stockholm-Sandhamns 
Rederi AB för att säkra trafiken året runt 
till Sandhamn, dit Waxholmsbolaget i 
många år bara hade trafik sommarsön-
dagar. Utöver Sandhamns Express ingick 
Nya Sandhamn i flottan, som med tiden 
utökades med flera ångare. Sandhamns 
Express förblev dock rederiets flaggskepp 
och stoltserade med sådana märkvärdig-
heter som att aldrig lägga till i Vaxholm. 

Man gick ofta direkt till Boda och bryg-
gorna längs Vindö strömmar, söndagar 
t.o.m. raka vägen över Kanholmsfjärden 
till Sandhamn. Då hängde styrman upp 
en skylt på fördäck som förkunnade res-
tiden 2 timmar 50 minuter! 

Isbrytaregenskaper
Sådana expressturer lockade förstås 
många resenärer, inte sällan 400. Men 
vardagstrafiken var betydligt mer ogla-
morös, även för flaggskeppet. Sand-
hamns Express vardagliga lunk bestod 
av morgonturer från Sandhamn till sand-
hamnsbåtarnas kajplats vid Slussen, med 
återfärd på eftermiddagen. Sandhamns 
Express var i allmänhet i trafik två långa 
perioder, dels under högsäsong maj till 
september, dels vintertid då hennes is-
brytaregenskaper många gånger var en 
förutsättning för året runttrafik. 

På senare år blev särskilt vintertrafiken 
alltmer olönsam. Dessutom påverkades 
resandet negativt av konkurrensen från 
bussar, som år 1934 förlängdes till Stavs-
näs. Sandhamnsbolaget anpassade sig till 
konkurrensen genom att på vissa turer gå 
busspassagerarna till mötes vid Stavsnäs 
Vinterhamn, precis som idag. Nya sport-
stugeområden tillkom längs traden, var-
vid både Abborrkroken och Överby på 
Vindö blev stora bryggor, liksom Puttis-
holmen nära Boda.

Waxholmsbolagets sedan 1947
Hösten 1947 köptes Sandhamnsbolagets 
trafik och fartyg av Waxholmsbolaget, 
som alltjämt hade kraft att ta över min-
dre skärgårdsrederier. Sandhamns Ex-
press var naturligtvis det mest använd-
bara tillskottet till Waxholmsbolagets 
flotta, även om hon i stort sett förblivit 
helt omoderniserad genom åren som 
sandhamnsbåt.

Sommaren 1948 fortsatte fartyget 
under sitt ursprungliga namn på Sand-
hamnstraden, men våren 1949 döptes 

ångaren om till Norrskär, ett namn som 
passade bättre för hennes nya arbetsupp-
gifter på traderna till norra skärgården. 
Norrskär gick bl a på traden till Furu-
sund och Rådmansö, med slutbrygga vid 
Sterbsnäs på Björkö. Hon var också den 
allra sista waxholmsbåten i trafik genom 
Väddö kanal, när hon en söndag i augusti 
1951 för sista gången lämnade Öregrund 
för tiotimmarsresan till huvudstaden.

Från mitten av 1950-talet användes 
Norrskär alltmer i mellersta skärgår-
den, med slutbryggor som Väsbystrand 
på Ljusterö och Sandö mittemot Oscar 
Fredriksborg. Somrarna 1956-73 var 
hon Husarötraden trogen, ofta med sto-
ra godslaster på vardagarna. Till Husarö 
gick Norrskär ofta även på vintrarna, 
även om ö-båtarna från 1965 förpassade 
ångbåtarna till reservflottan vintertid.

Ny ångpanna
Som så många andra klassiska skärgårds-
båtar har även Norrskär varit föremål för 
hot om motorisering och utrangering. 
När den ursprungliga ångpannan från 
1910 havererade sommaren 1970 fick 
Stockholms ångbåtsvänner uppbåda 
krafter för att övertala ansvariga poli-
tiker och tjänstemän om det historiska 
värde en äkta ångbåt har. Den gången var 
Norrskärs framtid ytterst oviss.  

 Norrskär har kvar nästan hela sin ur-
sprungliga, hundraåriga planlösning på 
passagerardäcken, ett gott betyg åt den 
klassiska skärgårdsbåten i allmänhet och 
Norrskär i synnerhet. Vi får inte heller 
glömma den ursprungliga, 2-cylindriga 
ångmaskinen som ger fartyget ett ännu 
högre, historiskt värde. Sist, men inte 
minst får man inte bortse från det faktum 
att Norrskär alltjämt går i reguljär tra-
fik i ett trafiksystem som både har plats 
för snabba, moderna skärgårdsbåtar och 
hundraåriga, kulturmärkta veteraner 
som årets jubilar, ångfartyget Norrskär. 

Ångfartyget NORRSKÄR

Byggd år 1910 som SANDHAMNS 

EXPRESS på Eriksbergs Mek Verkstad i 

Göteborg, på beställning av grosshand-

lare B O Seippel. Tillhörde Stockholm-

Sandhamns Rederi AB åren 1915-47  

och sedan dess Waxholmsbolaget.

Längd: 34,84 m

Bredd: 6,88 m

Djupgående: 3, 05 m

Skrovet förstärkt för isgång.

Dräktighet: 227 bruttoton, 92 nettoton. 

265 passagerare (ursprungligen 400).

Ångmaskin: 2-cylindrig, kompound, 

ca 320 eff.hkr. 

Marschfart: ca 10,5 knop. 

Ytkondensor.

Ångpanna: skotsk typ, 3 eldrör, 

oljeeldad, levererad år 2000. ursprungliga 

pannan hade koleldning till 1953.

Propeller: 4-bladig, installerad år 2010. 
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Årsmöte i Göteborg
I början av maj gick WISTA Swedens 
årsmöte av stapeln i Göteborg och delta-
garna bjöds på flera intressanta före-
drag. Mottagaren av WISTA Swedens 
ledarskapspris Kompassros 2009, Sara 
Gorton, började med att berätta om sin 
syn på ledarskap. Ulf Gullne, som är 
chef för isbrytarverksamheten på Sjö-
fartsverket, gav en intressant bild av den 

tuffa isvintern som gått. Medlemmarna 
Yvonne Pokropek och Maria Lidbäck 
berättade om projektet styrelsekraft 
och dag två gjorde deltagrna ett mycket 
uppskattat och intressant studiebesök 
på Götaverken Cityvarvet AB. På kväl-
len serverades en härlig skaldjursmiddag 
ombord på ångaren Bohuslän. En fin 
och uppskattad avslutning på dagen i 
den vackra skärgården. Dag två ägnades 
åt planering av den internationella 
WISTA-konferensen 2011 i Stockholm.

Regionmöte ost i Hammarby Sjöstad
När WISTAs region ost hade vårmöte 
den 26 maj träffades man för studie-
besök i Hammarby Sjöstad hos Ressel 
Rederi AB. Rederiet har tre färjor i 
Sjöstaden samt ett passagerarfartyg och 
två godsfärjor i skärgårdstrafik. Det 
blev ett mycket intressant möte som 
innehöll både historien bakom Sjösta-

dens tillkomst och en inblick i hur tra-
fiken på Hammarbykanalen fungerar. 
Besökarna fick också höra om rederiet 
och ägarparet Jochum och Ulla Ressels 
andra företag, NetRail, som är ett av 
de ledande företagen i Europa när det 
gäller förmedling, försäljning, köp och 
uthyrning av järnvägsfordon. Vid besök 
ombord på färjorna slogs man av hur 
välskött allting är. Den nyrenoverade 
färjan Emelie trafikerar Hammarby 
Sjöstad – Nybroviken via Saltsjökvarn 
och Djurgården under sommarhalvåret. 
Lotten och den helt nya färjan Lisen 
går året runt mellan Barnängsbryggan 
på Södermalm och Hammarby Sjöstad. 
Trafiken är avgiftsfri och subventioneras 
av Stockholms Stad. Kvällen avslutades 
med en gemensam middag i Sjöstaden.

text och foto: leena tegevi

Det är imponerande vilken energi och kompetens som finns samlad när Sveriges WISTOR har 
möte. Här träffas beslutsfattande kvinnor från en mängd olika branscher som på något sätt har 
med sjöfart att göra. Och när alla strävar mot samma mål, som att göra en oslagbar internationell 
WISTA-konferens i Stockholm 2011, då kan det inte bli annat är fantastiskt!

WISTA-möten
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Fakta om WISTA

WISTA Sweden är en oberoende och ideell förening för kvinnor 
i beslutsfattande ställning inom sjöfart, transport och handel. 
Föreningen bildades 1987 som nationell intresseförening och har 
sitt ursprung i det internationella kontaktnät som år 1974 började 
arrangera konferenser för kvinnor verksamma inom sjöfartsnäring-
en. WISTA Sweden har för närvarande cirka 100 medlemmar med 
olika kompetenser från alla typer av företag inom näringen. Det 
gör WISTA Sweden till branschens bredaste nätverk med en unik 
roll att påverka och synas. WISTA Sweden är medlemmar i WISTA 
International, ett internationellt nätverk med 19 nationella WISTA-
föreningar och totalt cirka 800 medlemmar. Både WISTA Sweden 
och WISTA International växer starkt.

Jochum Ressel 
guidar ombord på 
Lisen i Hammarby 
Sjöstad.
Fr v: Anne Lexelius, 
Anneli Dahlgren, 
Ann-Marie Jansson 
och Kerstin Hem-
borg.

Ulla Ressel, Anna 
Hammargren och 
Anne Lexelius på 
Emelies däck.

Cecilia Lindstrand och Mikaela Tamm  
m fl på studiebesök på Cityvarvet i 
Göteborg.

Emelies skorsten.
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NB 92 är en liten passagerarbåt med ett 
mindre lastdäck för om däckshuset. Lars 
Wester, VD på Westers Mekaniska, be-
rättar att även om det är en liten båt på 
cirka 11 x 3,2 meter så har man lagt ner 
ett stort jobb på att få en tyst passage-
rarsalong samt även försökt göra den så 
handikappvänlig som möjligt. Framdriv-
ningen kommer från Volvo Penta i form 
av 2 st. D4 med aquamaticdrev och topp-
farten kommer att ligga runt 30 knop.

Lars Westers säger att varvet sett en 
ökad efterfrågan på ”Taxibåtar” som 
får ta fler än 12 passagerare som är det 
vanliga på de flesta taxibåtarna som tra-
fikerar skärgården, och det är här som 
Westers Mekaniska har sin marknad då 
man skräddarsyr varje enskild båt efter 
kundernas, ibland unika, önskemål. 

Just NB 92 är planerad att ta 16-18 pas-
sagerare samtidigt som man ville ha ett 
mindre lastdäck att tillgå. Ingen enkel 
ekvation då det är mycket som ska få 
plats säger Lars, speciellt då regelverken 
som ska uppfyllas kan vara svårare att 
genomföra på en liten båt med begränsat 
utrymme. 

Nybygget, som ännu inte har fått nå-
got namn, har tagit cirka 5 månader att 
bygga men räknar man med tiden för 
konstruktion och beräkningar behöver 
varvet cirka 7 månader på sig för ett lik-
nande projekt.

Priset för denna typ av taxibåt ligger 
runt 4-4,5 miljoner kr.

Westers Mekaniska bygger 
ny taxibåt
I början på juni kommer Westers Meka-
niska senaste båt att sjösättas och efter 
sedvanliga tester och besiktningar kommer 
den att levereras till Fångö Taxibåtar AB  
för att trafikera Gryts skärgård.

text: leena tegevi | foton från varvet
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Redaktör Torbjörn Dalnäs har studerat 
sjömansspråkets inverkan på det svenska 
språket och gjort nedanstående samman-
ställning och betraktelse. 

Välkommen ombord! Numera säger 
moderna chefer på helt vanliga arbets-
platser så till sina nya medarbetare. Som 
vi skall se har sjöspråket blivit väldigt 
populärt på landbacken. 

Nu drar det ihop sig till valrörelse i vårt 
land. När debattens vågor går höga 
finns det skäl att lyssna på politikernas 
språkbruk. I god tid före det förra valet 
tillsatte Alliansen en äntringsstyrka, 
som skulle förbereda maktövertagan-
det. Det betonades att den skulle vara 
sjöduglig. Efter valsegern försäkrade 
Kristdemokraterna att partiets flagg-
skepp familjepolitiken skulle sjösättas. 
Partiledaren Göran Hägglund lovade att 
”vi surrar oss själva i masten”. 

Nu kanske ni tror att jag skall hålla ett 
väldigt djuplodande anförande, men här 
gäller det att vara snabb i vändningarna 
så att inte tidsschemat går överstyr. 
I så fall skulle jag göra mig förtjänt av 
en duvning – vilket egentligen syftar på 

fartyg som stampar i motsjö. Så låt oss 
kasta loss:

Numera har man vind i seglen även 
på torra land. Den som seglar i medvind 
åtnjuter god styrfart där han eller hon 
står vid rodret.

Och den som inte har ebb i kassan har 
så han håller sig flytande. Det uttrycket 
syftar egentligen på ett nödställt fartyg.

En försmådd friare får på båten. Det 
kan inte uteslutas att han går i däck 
när han blir lämnad vind för våg och 
uppmanas att lägga av. Kanske man 
hamnar i någons kölvatten eller bak-
vatten. Men vad gör väl det, vi sitter 
alla i samma båt, vare sig det är ett 
flaggskepp eller ej.

I en förhandlingssituation är det inte 
alltid så att förväntningarna håller 
streck. Förhandlingarna strandar, 
och en konflikt är under uppsegling. 
Parterna avfyrar verbala bredsidor och 
försöker ramma och skjuta varandras 
argument i sank. Det gäller ju att hala 
ut på tiden och ta loven av motparten, 
kanske rentav ge ett avgörande grund-
skott, under förutsättning att kusten är 

klar. Sedan får en medlare försöka gjuta 
olja på vågorna så att man tillsammans 
med honom kan rida ut stormen. Om 
det inte är helt vattentäta skott mellan 
parterna kan han troligen gå i land med 
uppgiften, såvida inte någon av dem får 
något helt annat i kikaren.

Man kan också gå på en mina själv, 
kanske tvingas stryka flagg – eller göra 
en kovändning för att inte få skamfilat 
rykte.

Om inte förhandlaren är en ren galjons-
figur frigör han sig från onödig barlast 
och förankrar medlarnas slutbud. 
Därefter manövrerar han sig förbi alla 
blindskär, så att han på rätt köl kan ro 
det hela i hamn. Annars bör han nog slå 
om på en annan bog.

Man måste ju ha viss slag-
sida åt dem man företräder, 
pejla stämningarna och ha 
dem som ledfyr, hur tungrott 
det än må kännas. Annars 
kanske man anklagas för att 
segla under falsk flagg, och 
i sådana lägen duger det inte 
att ha några lik i lasten...

Välkommen ombord
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Som ni märker löper gamla segelfartygs-
termer som en röd tråd. Jodå, även 
det är ett sjöuttryck! Den röda tråden 
syftar på det märkgarn i brittiska Royal 
Navy’s tågvirke som markerade att det 
var Kronans egendom. Det motsvarande 
engelska uttrycket är the main thread, 
så där saknas den maritima kopplingen 
helt. Själva märkgarnet kallas rogue’s 
yarn på engelska.

I landkrabbornas sjöspråk kan vad 
som helst utom fartyg gå av stapeln. 
Man kapar förtöjningarna och sät-
ter till alla klutar, kanske efter att ha 
sjösatt en ny verksamhetsidé som kan 
vara stick i stäv mot dem som motsät-
ter sig förändringar. Sedan gäller det 
att trimma organisationen, lägga om 
kursen och gå vidare för fulla segel eller 
för full maskin, med ångan på topp. 

Det gäller att inte sacka efter i konkur-
rensen. Annars löper man risk att segla 
i kvav, kanske rentav lida skeppsbrott 
eller haverera. Vill det sig illa hamnar 
man på fallrepet och löper risk att bli 
akterseglad av utvecklingen. Om det 
inte dyker upp någon räddningsplanka 
kanske man får fullborda sina dagar 
som ett redlöst vrak som vajar för 
vinden bland andra vinddrivna existen-
ser, ända till the bitter end. Det senare 
syftar på tvillingpollaren bitts. Genom 
den löper en tross eller kätting tills det 
är stopp, the bitter end.

”Rör på spelet!” i betydelsen ”kvicka 
på!”, syftar på ankarspelet ombord.  
Låt gå likaså. Även stå pall eller palla 
för något anspelar på spel och winschar 
ombord, försedda med en spärrklinka 
som gör det möjligt att vid behov  

hålla an. Den som inte ”pallar” har 
kanske tacklat av, renaste sjöspråk det 
också! Tackling är detsamma som rigg 
och tågvirke. Och rigg kan även syfta 
på kostym.

Ibland frestas man tala om missbruk  
av sjöspråket. Numera har allt möjligt 
bäring på precis vad som helst. Och 
häck, som är en helt normal term för 
fartygets akterspegel, har blivit en 
vulgär beteckning på det mänskliga 
akterkastellet.

Språkbruket sker ofta på lösa boliner 
– vilket just det uttrycket är ett talande 
exempel på. Boliner är tåg som är fästa 
vid råseglet, och att kasta loss dem är 
en normal sjömansmässig åtgärd när 
vinden ligger på låringen eller tvärs. 

Kanske finns det tendenser till att 
yrkessjömännens levande språk sakta 
tynar bort. Men stopp och belägg, om 
det skulle försvinna för gott måste det 
åtminstone ske med flaggen i topp! 
Sjöuttrycket för gott i betydelsen något 
definitivt avslutat är numera lika gång-
bart på landbacken. 

Den slips som vi gubbar bär ibland är 
egentligen också ett exempel på sjösprå-
ket som gått iland. Namnet kommer av 
engelska slip-knot, det vill säga en löp- 
eller glidknop. Att sedan engelsmännen 
väljer att kalla denna löpsnara neck-tie 
är en helt annan sak.

Förr kunde en motorcykel kallas knarr. 
Knarren var egentligen en gammal 
träbåt. Och hojen var ett mindre frakt-
fartyg på Nordsjön. Så småningom kom 

hoj att syfta på tvåhjulingar i land.
Att baxa något, det vill säga förflytta 
ett tungt föremål, är också ett sjöord. 
Det är även langa eller langa över något. 
Och att slopa något syftade ursprungli-
gen på att demolera ett träfartyg.

Skafferiet kommer av skaffning, som är 
en sjöterm för mat. Ombord kan man 
fortfarande tala om nattskaffning och 
liknande. Kockens förråd ombord bru-
kar vara belamrat med olika slags skaff-
ning. Att belamra är också en sjöterm. 

Vägg i vägg med Svenska Mässan i 
Göteborg reser sig två skyskrapor, 
som Göteborgshumorn har döpt till 
”Fönsterskraporna” eller ”Storglas och 
Lillglas”. Skyskrapa eller skyscraper är 
egentligen ett litet segel som sätts över 
råseglen.

Den som tafsar på en landarbetsplats 
får snabbt skamfilat rykte, men till sjöss 
går det för sig. Att tafsa är att lösa upp 
garnen i ett tåg och skrapa dem, så att 
de blir tunnare ut mot ändarna. Och att 
häckla syftar egentligen på att avskilja 
blånor från tågvirket. 

Därmed har vi löpt linan ut, och det är 
dags att lätta ankar. Men ta det vack-
ert – renaste sjösvenska det också, med 
betydelsen minska takten vid halning av 
tåg och liknande.

Red not: 
orden är självfallet allas egendom 
men själva sammanställningen har 
Torbjörn Dalnäs copyright på.
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Läkarintyg

Fråga:
Gäller Läkarintygen över alla nationsgränser?

Transportstyrelsen svarar:
Läkarintygen är internationellt gångbara så tillvida att den andra 
flaggstatens syn och hörselkrav är uppfyllda.

Hur ofta ska radioanläggningen besiktas?

Fråga: 
Vad gäller beträffande förnyelse av fartygets radiocertifikat för 
E-respektive D-fart? Finns det krav på ombesiktning utförd av 
godkänd besiktningsman efter vissa år?

Transportstyrelsen svarar:
Anläggningen skall genomgå en förstagångsbesiktning av 
auktoriserad besiktningsman. Därefter ska den kontrolleras av 
auktoriserad besiktningsman med intervaller som följer av fart-
certifikatet/passagerarfartygscertifikatet. 

Vad man tidigare sagt från transportstyrelsen är att vart 5:e 
år, vid förnyande av Nationellt säkerhetscertifikat (NSC) eller 
Passagerarcertifikat (PC), så ska besiktning utföras av auktori-
serad besiktningsman. Mellanliggande besiktning kan göras av 
Transportstyrelsens sjöfartsinspektörer, dvs vid mellanliggande 
besiktning varje år för D-fartyg och 2,5 år för E-fartyg.

✯ Läsarnas frågor
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Framtidens bränsle, Framtidens teknik och Framtidens håll-
bara sjötransporter lockade mer är 230 personer till Svenska 
mässan den 27 april. Deltagarna kunde välja mellan 25 olika 
seminarier och i pauserna besöka utställande företag. 

Talarna representerade ett brett fält från gas och bränsle-
cellsteknik, lättviktsmaterial och air lubrication till ökade 

möjligheter för kustsjöfarten och visioner för hur vi kan 
utnyttja vattenvägen i städer. 

Föredragen finns på www.marindagen.se. Dagen avsluta-
des med mingel och middag. Arrangörer var Sjöfartsforum, 
Lighthouse, SSPA Sweden AB, Underhållsföretagen, Svenskt 
Marintekniskt Forum och Swedocean. 

Stora Marindagen i Göteborg

Johan Edvardsson från Kockums berättade om Lättviktsmaterial i 
framtidens fartyg och framhöll framför allt fördelarna med komposit-
material.

Yvonne Ruwaida från (mp) Stockholm talade sig varm för att utnytt-
ja vattenvägarna i staden till tvärförbindelser för persontransporter.

Vi ser en enorm potential för båtpendling.  
Infrastukturen finns redan och man slipper  
dyra investeringar. Yvonne Ruwaida

Vi tror på ett genombrott för passagerarfartyg 
från 250-450 passagerare under 2010. 
Johan Edvardsson

Sjöfartspub under Almedalsveckan
Måndag-fredag, kl. 17.00-19.00  |  Trädgården, Hamngatan 3

Vattenvägen - Framtidsvägen



 Skärgårdsredaren 2--10 ★ 45 

M/S Emelie byggdes 1931 på H. C. 
Christensens Staalskibsværft, Marstal, 
Danmark. På den tiden hade fartygen 
mjuka, böljande linjer mot dagens far-
tygs raka linjer. Dessa mjuka linjer samt 
vackra träarbeten har tagits tillvara i 
den genomförda ombyggnaden.  

Överbyggnaden svetsades ihop i var-
vets verkstad under januari och februari 
och lyftes på plats på Emelie i mars. 
Huvuddäckets är bytt till underhålls- 

och halkfritt material och är nu större 
och mera öppet än tidigare med ny bar 
och kaffeautomat som är en nyhet för 
året. Här finns även biljettautomat för 
kortbetalning. 

Som ett minne och pittoreskt inslag 
från ”svunna tider” finns Emelies 
gamla ratt uppsatt på huvuddäck. Från 
huvuddäck leder en stor trappa upp till 
soldäck, som bjuder på en grann utsikt 
under överfarten från Hammarby 

Sjöstad via Barnängsbryggan – Saltsjö-
kvarn – Allmänna Gränd till Nybrovi-
ken. Styrhytten är helt modern invän-
digt med vacker träfodrad framsida 
med fartygets namn i mässingsbokstä-
ver. Hela fartygets utformning överens-
stämmer med dagens krav på hur en bra 
arbetsplats ska se ut och är helt anpas-
sad till den intensiva trafiken.

Ressel Rederi driver i samarbete med 
Stockholms Stad trafiken dagligen från 
den 31 maj till den 1 oktober samt hel-
ger resten av året. År 2009 åkte 89 000 
passagerare med m/s Emelie. 

Nyligen ombyggda  
m/s Emelie åter i trafik 
På Kristi Himmelsfärdsdag avgick nyombyggda m/s EMELIE på premiärturen till Nybro-
viken. Under vintern har m/s Emelie genomgått en stor ombyggnation hos Marincenter 
Syd i Simrishamn.

Hela fartygets utform-
ning överensstämmer 
med dagens krav på 
hur en bra arbetsplats 
ska se ut och är helt 
anpassad till den  
intensiva trafiken.

text: ulla ressel
foto: björn wallin




