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Hösten är här och vädret börjar efter några ovanligt varma 
månader ta den form som vi så väl känner till. Regn, mörker 
och hårda vindar ställer höga krav på skärgårdstrafiken. 
Trots att jag varit i branschen i över 30 år slutar jag aldrig att 
förundras över med vilken yrkesskicklighet trygga, kompe-
tenta och säkra besättningar håller blodomloppet igång i 
våra skärgårdar. För dem som inte är så insatta i yrket är det 
lätt att tro att man mest glider runt i solen i smul sjö. 

Som om inte höstrusket vore nog har Transportstyrelsen 
nu börjat få ut sina fakturor för årsavgifter. Trots att vi infor-
merat medlemmarna på en mängd olika sätt så är frustra-
tionen stor och fullt förstålig. När man väl sprättat kuvertet 
med fakturan och rest sig från golvet på darriga ben känner 
man sig givetvis rätt maktlös. Tillsynskostnaderna skenar 
och servicen har kraftigt försämrats. Några alternativa  
leverantörer finns inte då Transportstyrelsen har monopol  
på tillsynen. 

Halverade biljettpriser i Stockholms skärgård
Centerpartiet fick i landstingets budgetförhandlingar i 
våras igenom en satsning som innebar att taxan för 
Waxholmsbolagets enkelbiljetter i Stockholms skärgård 
halveras under lågsäsong. I grunden är nog alla överens  
om att det behövs satsningar för att utveckla Stockholms 
skärgård som besöksmål. Skärgårdsrederierna har idag  
en mycket ansträngd ekonomi och brottas med dålig  
lönsamhet. Ett stort problem är givetvis att överleva låg-
säsongen från september till maj. Att sänkta biljettpriser  
fått konsekvensen att en del privata rederier tvingats lägga 
ner sin höst- och vintersäsong var nog inte avsikten med  
politikernas satsning. Detta får väl betraktas som ett olycks-
fall i arbetet. Det märkliga är att beslutsfattarna inte vänder 
sig till oss för en diskussion innan man genomför åtgärder 
som kan få oönskade effekter för näringen och för utveck-
lingen i våra skärgårdar. Med tanke på att vi i stort sett  
organiserar samtliga passagerarrederier känns det ännu 
märkligare att ingen ens hör av sig.
 

Som tur är händer det även positiva saker. I oktober  
fick vi möjlighet att delta i ett fantastiskt spännande och  
roligt höstmöte i Göteborg. Efter en härlig start med  
färska skaldjur och med underhållning av besättningen  
på m/s Trubaduren hölls möte på Hotell 11. Förutom mat  
och musik i toppklass avslutades första dagen med ett  
hejdundrande fyrverkeri utanför Isbolaget på Donsö. En 
fantastisk 25-års present till föreningen från värdrederiet 
Styrsöbolaget. 

Stort tack till Styrsöbolaget, Trubaduren och Börjessons 
för ett väl arrangerat och genomfört höstmöte värdig en  
rutinerad och erfaren 25-åring.

Förutom medlemsmötet så var det premiär för Skärgårds-
redarnas leverantörsmässa. Fyrtio olika företag samlades i 
Eriksbergshallen och presenterade sina företag och produk-
ter för intresserade medlemmar och andra besökare. Varvat 
med underhållning och presentationer från scen under 
Lasse Swahns trygga ledning så slöts många nya kontakter 
i montrarna. Trots en del barnsjukdomar får man nog be-
trakta det hela som en lyckad sammankomst med mersmak. 
Förhoppningen är att vi ska kunna upprepa det hela om  
två år.

Snart är det vinter och även om hösten varit varm så kom-
mer kylan ofta som en överraskning. Glöm inte att tappa av 
och vinterställa era fartyg ordentligt så ni inte drabbas av 
onödiga frysskador. 

God Jul & Gott Nytt År

Väl vakt//

Alf Norgren, vd

✯  Vd har ordet!

God Jul  
& 

Gott Nytt År!



✯ Innehåll nr 2-12✯ Innehåll nr 4-13

UTGIVNINGSPLAN 2014
Reservation för ändringar

 Nr 1/14 Nr 2/14 Nr 3/14 Nr 4/14
Stoppdag:
Annonser: 24 jan 9 maj 22 aug 7 nov
Redaktion: 24 jan 9 maj 22 aug 7 nov
Utgivningsdag: 21 feb 13 jun 19 sept 5 dec

Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening 
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 120 aktiva rederier med totalt  
350 fartyg (juni 2013).

För ytterligare information och ansökan om med-
lemskap, kontakta informationschefen.

SKÄRGÅRDSREDARNAS  
KANSLI & MEDLEMSSERVICE
Informationschef:
Leena Tegevi
Telefon: 0159-122 88
E-post: leena@skargardsredarna.se 
Bankgiro: 5526-7371

Vd:
Alf Norgren
Baggensvägen 46
132 47 Saltsjö-Boo
Mobil: 070-618 89 18
E-post: alf@skargardsredarna.se 

Ordförande:
Henrik Börjesson
Börjessons Sjötaxi HB
Båtebacken 1
430 84  Styrsö
Tel: 031- 97 09 16
E-post: henrik@borjessons.se

Skärgårdsredarens redaktion
Ansvarig utgivare:
Leena Tegevi

Redaktör och annonsansvarig:
Leena Tegevi
Skärgårdsredarna
Box 517
645 25  Strängnäs
Telefon: 0159 -122 88
E-post: leena@skargardsredarna.se 

Prenumeration:
Prenumerationspris: 200:- för helår (4 nr)
För prenumeration, betala in 200:- till
bankgiro: 5526-7371
Kom ihåg att uppge adress.

www.skargardsredarna.se

Tidningen får citeras med angivande av källa

Layout och produktion:
Reklamateljén Eskilstuna-Kuriren
Omslagsbild:
Lilla Bommen, Göteborg.
Foto: Göran Assner / VIEW

Tryckeri:

ISSN 1654-9074

NR 4 2013 | VOLYM 76 | ÅRGÅNG 19 | PRIS 52:-

OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA

Ordförande har ordet! .....................................................3

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa ...............7

Härligt höstmöte i Göteborg .................................8-9

Försäkringsinformation från Willis........................ 13

Kulturbåtarna ...............................................................14-15

M/S Enköping – världens äldsta 
passagerarfartyg  ......................................................16-17

Från Kust & Hav .......................................................19-24

Kvartalets recept ............................................................. 27

Vattenvägen 365 ..............................................................29

Referat från Fartygsforum ........................................30

Återköpvid reklamation ......................................32-33

Två franska eldrivna färjor ...............................35-36

Läsarnas frågor ................................................................. 37

Våga anställa olika ..........................................................39

Victoriasjön behöver sjöräddning ...............40-41

4 ★ Skärgårdsredaren 4-13

2014
8 - 9 januari Transportforum, Linköping

19 - 20 februari Sjölog, Göteborg

13 mars Skärgårdsredarnas årsmöte

2 april Stora Transportdagen, Stockholm

8 april Swedish Maritime Day, Göteborg

8 maj Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Belöningsdagen, Stockholm
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Så var Skärgårdsredarnas 

leverantörsmässa 
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Utställarna hade  
kvalitetsbesök med bra 
diskussioner och skapade 
många viktiga kontakter  
för framtiden. 

Intresset var stort för att ställa ut under Skärgårdsredarnas leverantörsmässa på Eriksberghallen i Göteborg.
40 företag fanns på plats och skapade viktiga kontakter för framtiden.

Ulrika Kommes och Johan Söderholm från 

Laponia Rederi knöt många nya kontakter. Tomas Bengtsson, Almega och Annika Kristensson, Gunnars Båtturer provar tampar från Poly Ropes.

Runt 300 besökare kom till Eriksbergs-
hallen.

Många viktiga kontakter knöts under mässan.
Nina och Rebecca från Börjessons Sjötaxi 

bemannade receptionen.
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text & foto: leena tegevi

Härligt höstmöte i Göteborg

Mötet började med samling ombord på 
m/s Trubaduren vid Lilla Bommen. Hela 
familjen Åman hälsade välkomna; pappa 
Björn, mamma Mari-Louis samt tvilling-
arna Anders och Annica är engagerade 
i företaget Skärgårdslinjen. Man visade 
upp sitt framgångskoncept under en tur 
på älven och ut i skärgården när man 
bjöd på en fantastisk skaldjursbuffé och 
härlig underhållning ombord. Restau-
rangpersonalen visade att de är proffsiga 
artister som både kan servera, showa, 
sjunga och dansa. Efter den uppskat-
tade lunchturen gick deltagarna iland på 
Eriksbergskajen där föreningsmötet hölls 
på Hotell 11.  

Middag på isbolaget
Mot kvällningen hämtades deltagarna 
av Styrsöbolagets snabbfärja Valö för 
en snabb och bekväm tur ut till Donsö. 
Middagen serverades på Isbolaget, en 
restaurang som ryms i den gamla isladan 
på kajen.  För underhållningen stod 
Stefan Andersson med komp som gjorde 

ett mycket uppskattat framträdande. 
Efter middagen bjöd Styrsöbolaget på 
fyrverkerishow på kajen och återresa till 
hotellet med snabbfärjan Rivö. 

Många nöjda utställare på mässan
På torsdagen var det premiär för 
Skärgårdsredarnas första leverantörs-
mässa. Fyrtio olika företag samlades i 
Eriksbergshallen för att presentera sina 
produkter för intresserade medlemmar 
och andra besökare. Ambitionen med 
mässan är en mötesplats för leverantörer 
och yrkesfolk i ett personligt och mindre 
format än de etablerade båtmässorna i 
Stockholm och Göteborg.

Cirka 300 besökare hittade till mässan 
och även om arrangörerna hade hoppats 
på något mer så var tillfrågade utstäl-
lare mycket nöjda. De hade kvalitetsbe-
sök med bra diskussioner och skapade 
många viktiga kontakter för framtiden. 

Planen är att det ska bli fler mässor, 
kanske vartannat år.
– Det var lätt att få utställare, vi har flera 

stycken på väntelistan, men vi har ingen 
ambition att skjuta iväg priserna i höj-
den. Det är inte det som är målsättningen 
i projektet, säger Skärgårdsredarnas VD 
Affe Norgren.

Den eminente moderatorn Lasse 
Swahn höll i programmet som varvades 
med underhållning, utställarmedverkan 
och prisutdelning. Hanna Tolfh med 
Tolfhans band och Bröderna Sörns stod 
för underhållningen. 

Middag med medlemmar och utställare
På kvällen efter mässan serverades mid-
dag i södra hallen på Eriksbergsmässan. 
Utställare och medlemmar blandades 
vid borden och hade trevligt tillsam-
mans. Kvällen avslutades med dragning 
i mäss-quizen för medlemmar. Första 
pris, ett års fri serviceavgift i föreningen, 
gick till Anna Rexon på Bohusläns 
Skärgårdstrafik AB. Robert Sundqvist på 
Solstadens Sjöfart fick andra pris, ett års 
fri fartygsavgift. Tredje pris, praktverket 
Sveriges Sjökartor av Anders Hedin, gick 
till Fredrik Robbertte på Ressel Rederi. 
Totalt hade fem rederier svarat rätt på 
alla frågor. Det proffsiga bluesbandet 
Sevenson and the Sevenettes stod för 
underhållningen under kvällen.

Hela 80 deltagare från 40 medlemsrederier mötte upp när Skärgårdsredarnas  
höstmöte genomfördes i oktober i Göteborg. Det var också premiär för Skärgårds-
redarnas leverantörsmässa. Quality Hotell 11 samt Eriksbergshallen var den cen-
trala punkten under mötesdagarna. 

Restaurang Isbolaget.
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Personalen underhöll ombord på M/S Trubaduren.

Fantastisk skaldjursbuffé på Trubaduren.

Stefan Andersson stod för underhållningen på Isbolaget.

Moderator Lasse Swahn intervjuar Erik Hedman från Scania.

Anna Rexon, Bohusläns Skär-
gårdstrafik, vann första pris  
i medlemmarnas mässquiz,  
- ett års serviceavgift!

Tävlingen var mycket 
givande då man fick 
kontakt med intressanta 
leverantörer och  
mässan i sin helhet  
var bra ordnad.

Restaurang Isbolaget.

Bröderna Sörns spelade och sjöng.
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MARINMOTORER FÖR PROFESSIONELLT BRUK 62 – 552 kW

Iveco Sweden AB, FPT  INDUSTRIAL • tel. 031-49 24 50
www.fptindustrial.com

www.tenovarv.se

  

Trevlig Helg
Tillönskas Skärgårdsredarens läsare 

av våra annonsörer

www.westersmek.se

Nu är det snart dags för Willis som ny 
försäkringsförmedlare att få förnya era 
försäkringar och offerera till alla er som 
inte har Skärgårdsredarnas försäkrings-
lösning idag.

Hör gärna av er till oss på Willis för alla 
olika frågor så ska vi försöka lotsa er rätt.

Förnyelse
Har ni redan försäkring genom Skär-
gårdsredarna kommer Willis att kon-
takta er i god tid innan förnyelsedagen. 
Målsättningen är 5-6 veckor innan. Då 

kommer Willis säkerställa att alla upp-
gifter är korrekta, både kontaktuppgifter, 
mailadress osv, men också uppgifter om 
ert/era fartyg, försäkringsbelopp, betal-
ningstillfällen osv.

Förnyelsen därefter blir den 1 december 
2014, vilket innebär att vi kommer samla 
allas förnyelsedagar till ett och samma da-
tum. På så vis kommer ni få ännu bättre 
service och alltid kunna få tillgång till 
de senast förhandlade villkoren och pre-
mierna. Följden blir att fakturorna som 
kommer för perioden från er förfallodag 

till 1 december blir på ett lägre belopp än 
tidigare. Willis kommer också hjälpa er 
att utreda om behov av en företagsförsäk-
ring föreligger, och i förekommande fall 
be att få offerera på denna.

Nyteckning
Ni som inte har era försäkringar via Skär-
gårdsredarna idag kommer kontaktas 
under 2014 för att få en offert. Om ni har 
förfallodag på försäkringen innan ni blir 
kontaktade, hör av er till Willis så får ni 
en offert!

Frågor
Har ni en befintlig försäkring som redan 
tecknats via UIB och därmed en kasko-
försäkring hos Markel, och/eller P&I-
försäkring via POST & CO, så kommer 
Marconova fortsatt att reglera dessa ska-
dor och svara på frågor. Ni är också alltid 
välkomna att ringa Willis. 

Willis telefon: 08-463 89 78
e-post: skargardsredarna@willis.com

Willis försäkringsinformation

Charlotte Herner, Fredrik Hermansson och Rikard Carlsson på Willis har koll på Skärgårds-
redarnas försäkringslösning. foto leena tegevi
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Rederiet är ganska ungt. Första fartyget 
inköptes i juni 2010. Idén till verksamhe-
ten kom från Dick Andréasson. Han hade 
framgångsrikt drivit Brännö Buss vars slo-
gan var Vi kör över hela Europa – utom 
på Brännö. Nya miljöregler gjorde att han 
var tvungen att byta ut alla sina bussar, 
vilket skulle vara en stor investering. Sam-
tidigt var han lite trött på att ständigt köra 
buss och att aldrig vara hemma, så han 
sålde av sina bussar. Dick, som alltid va-
rit intresserad av sjön och av skärgården, 
satsade på något nytt. På Smögen låg det 
gamla passagerarfartyget Svea som skulle 
passa bra in i hans nya affärsidé att visa 

upp Bohuslän med skärgårdsälskarens 
syn. Fartyget behövde dock en upprust-
ning. Man fick förstärka taket med nya 
stålreglar för att kunna få två däck på far-
tyget. Dick knöt till sig kunniga personer 
till rederiet och nu är man fyra delägare i 
bolaget, var och en med sina unika kun-
skaper.

Det bästa av Bohuslän
Med sina kontakter med bussbranschen 
kunde Dick knyta kontakter med reseby-
råer som ordnade resor till kusten. Där 
tog sjöturen vid med musik, underhåll-
ning och strandhugg. Ett viktigt moment 
är att visa upp den bohuslänska kustens 
kultur.  På de intressanta platserna längs 
kusten tog man kontakt med hembygds-
föreningarna för guidning, ett fint samar-
bete för båda parter.

Svea sattes in på kusten i Bohuslän där 
man kunde åka antingen en dag eller flera. 
Smörgås serverades ombord medan lunch 
och middag intogs på trevliga restaurang-
er med övernattning på hotell. På så sätt 
fick även den övriga turistnäringen del av 

konceptet till båtnad för alla.
En stor kundgrupp är pensionärsfören-
ingar. För dem arrangeras trevliga en-
dagskryssningar. Ofta vill man göra re-
sor varje år, men kanske inte till samma 
destination. Detta sätter press på bola-
get att ständigt förnya sig. Och här sätts 
Dick Andréassons kreativitet ständigt på 
spel. Nytt för 2014 är man nu inkluderar 
Läckö slott och Ekens skärgård i Vänern 
i sitt program.

Mycket kvar att utveckla
Inför 2014 har bolaget slutit kontrakt 
med resebyråer i Tyskland och Schweiz 
som tagit fram ett fint program för se-
mestrande tyskar och schweizare med det 
bästa Bohuslän har att erbjuda av natur, 
kulturupplevelser, skaldjur, annan mat 
och underhållning. Responsen bland de-
ras kunder har blivit så stor att rederiet 
nu sonderar möjligheten att utöka sin far-
tygsflotta.

– Det finns egentligen hur mycket att 
utveckla som helst, fastslår Dick André-
asson. 

Vi får hälsa Kulturbåtarna välkomna som ny medlem i Skärgårdsredarna.  
Själva rederiet heter dock Göteborg & Bohusläns Rederi AB med säte i Göteborg.

Kulturbåtarna
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Och med hans kontaktnät och kreativitet 
kan Bohuslän i framtiden få en stor och 
livaktig skärgårdstrafik. Ett led i detta kan 
vara det nya Västkustkortet som rederiet 
nu håller på att ta fram. Där skall man 
kunna skräddarsy sin semester med båtut-
flykter, mat, logi, hyra av båt eller kajak 
samt bussresa till destinationen. Det kan 
bli det verkliga genombrottet, tror Dick 
Andréasson.

Kulturbåten Svea
Detta passagerarfartyg byggdes redan 
1904 vid Bergsunds Mekaniska Verkstad 
i Stockholm och var motordrivet redan 
från början. Hon sattes i trafik mellan 
Räntmästartrappan och Augustendal med 
namnet Nya Avance. När hon 1915 fick 
en ny motor installerad döptes hon om 
till Avance II eftersom man under mel-

lantiden byggt ett annat fartyg som fått 
namnet Avance I. Trafiken sköttes av fa-
brikör J V Svensson som i Augustendal 
hade en motorfabrik där man tillverkade 
den populära Avance-motorn. Trafiken 
pågick fram till 1936. Sedan såldes Av-
ance II till Marinförvaltningen för trafik 
på Hårsfjärden. Nytt namn blev nu Märs-
garn. Så småningom flyttades Märsgarn 
till trafiken på Fjäderholmarna som hon 
skötte till långt in på 1960-talet. Först 
1980 sålde Marinförvaltningen fartyget 
och då till Restaurang AB Pannkakshuset 
i Stockholm. Bolaget byggde på en extra 
våning på fartyget och 1987 fick hon det 
inofficiella namnet Sigtuna Express. Far-
tyget var under en tid stationerat i Upp-
sala. 1992 fick hon namnet ändrat till 
L´Avance och året därpå såldes hon till 
Björn Östlund i Stockholm som återtog 

namnet Avance II. Samma år byggdes far-
tyget om vid Pampas Marina varvid den 
övre våningen togs bort.
År 2000 inköptes fartyget av Rederi AB 
Dala Husby i Dalarna och transportera-
des dit per lastbil. Nu vidtog en stor upp-
rustning varefter fartyget med namnet 
Dala Husby sattes i trafik på Dalälven 
mellan Avesta – Hedemora – Dala Husby.

I juli 2007 såldes fartyget ånyo. Nu 
hamnade hon på Smögen hos Klave Re-
deri AB med namnet Svea af Smögen. 
Hon sattes i trafik runt ön och genom 
Sotekanalen. I juni 2010 övertogs hon av 
Göteborg & Bohusläns Rederi AB i Göte-
borg där hon numera går under namnet 
Svea af Bohuslän.

text & foto: krister bång

Dick Andréasson har många framtidsidéer för verksamheten.

Svea i Sote kanalen.
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Om S/S Enköpings alla namn och brokiga 
historia kan man läsa i Jan Davidssons 
faktaspäckade bok ”Soten – veteranen” 
som gavs ut 1989 på Triangel Förlag och i 
dag återfinns på en del bibliotek och anti-
kvariat. Man kan också höra sig för med 
museiintendent Carl-Gunnar Olsson på 
Sjöhistoriska museet i Stockholm. Han är 
expert på det svenska vita skärgårdston-
naget och säger så här om M/S Enköping:

– Det är ett charmigt Mälar- och skär-
gårdsfartyg som, mot alla odds och tack 
vare att hon anpassats till rådande om-
ständigheter, överlevt. Och det är väl 
trevligt att hon nu ”traditionsanpassats”, 
det vill säga att hon, trots dieselmaskinen, 
försetts med en ångbåtsskorsten, lång 
och rak, och en vissla. Så i dag låter hon 
ju som, och ser ut som, en äkta ångbåt. 

När det sedan gäller alla namnbyten hör 
de ju ihop med alla byten av ägare och 
hemmahamnar. Och när det gäller titeln 
”världens äldsta passagerarfartyg” får 
man nog säga att den är korrekt.

”Kanoten”
Alf Norgren, tidigare teknisk chef på 
Strömma Kanalbolaget, i dag VD på Skär-
gårdsredarna, och en av M/S Enköpings 
beundrare, säger så här om fartyget: 

–  Visst har hon ett vackert och stilrent 
skrov. Vi kallar henne ”kanoten” för att 
hon är så smal. Fast också på grund av att 
hon är så lättdriven. Överbyggnaden, som 

byggts om och till vid flera tillfällen, kan 
man ju ha synpunkter på. 

Alf berättar vidare att skutan, på grund 
av åldern, genomgått fortlöpande reno-
veringar. På senare år har man sett över 
skrov och däckhussidor. När det gäller 
världsmästartiteln är Alf inne på samma 
linje som Lloyds i London:

– Vi talar alltså om fartyg över hundra 
bruttoton.

Julbordssäsong
Så här års seglar M/S Enköping runt i 
Stockholms skärgård med gående julbord. 
Annars brukar hon chartras för firmafes-

M/S Enköping – världens   äldsta passagerarfartyg
Strömma Kanalbolagets K-märkta 
skönhet M/S Enköping är med sina  
145 år på nacken världens äldsta  
passagerarfartyg. Det har i varje fall 
Lloyds Register of Shipping i London 
bestämt. Med tanke på alla namn hon 
burit under åren bör hon också vara  
ett av världens mest ”kära barn”.

Det är ett charmigt Mälar- och 
skärgårdsfartyg som, mot alla 
odds och tack vare att hon an-
passats till rådande omständig-
heter, överlevt.



 Skärgårdsredaren 4-13 ★ 17 

M/S Enköping – världens   äldsta passagerarfartyg

ter, födelsedagsevenemang och liknande.
Vi hittar skutan på kajplats 6 i Nybrovi-

ken där hon ligger sida vid sida med andra 
vita sköna skärgårdsfartyg från förr. Ta 
till exempel M/S Carl Philip samt eleganta 
och utsökt restaurerade M/S Waxholm III 
som ju var Albert Engströms favoritskuta.

Längs Strandvägen ses också M/S 
Stockholm som byggdes på Oskarshamns 
varv 1931 och ursprungligen hette S/S 
Öland. Skutan blev Generalpoststyrelsens 
sista kustångare.

Historik
M/S Enköping byggdes på Oskarshamns 

Mekaniska Verkstad 1868. Beställare var 
Ångfartygs AB Bockholmssund i Enkö-
ping. Fartygen sattes i trafik mellan En-
köping och Kungliga Hufvudstaden, en 
trad hon blev kvar på i sexton år. 

1885 såldes fartyget till Ångfartygs AB 
Östhammar och bytte då namn till S/S 
Östhammar. De följande fjorton åren 
gick hon i trafik mellan Stockholm och 
just Östhammar.

Abrupt stopp på verksamheten blev det 
klockan kvart i sex på eftermiddagen den 
26 november 1899 då fartyget gick på 
skäret Bromman utanför Herräng. Enligt 
Sjöfartsverket är farvattnet i området rätt 

knivigt. Om detta vittnar i dag inte minst 
tre inprickade synliga vrak.

Fartyget skadades och det mesta av 
lasten ombord; mjöl, öl och till exempel 
socker, förstördes. Neptunbolaget bärga-
de haveristen till Mälarvarvet i Stockholm 
för reparation.

Den nya ägaren, en AP Sjödin, gav far-
tyget namnet S/S Skokloster. Hennes nya 
gärning blev att sköta trafiken på traden 
Stockholm– Sigtuna– Örsundsbro.1911 
var det dags för ytterligare ett namnbyte. 
Den här gången blev hon S/S Arholma och 
alla kan ju lista ut på vilken trad hon då 
fick tjänstgöra på. Sedan blev hon i tur 
och ordning S/S Väddö, S/S Glafsfjorden 
och S/S Södra Skärgården.

I inledningen av andra världskriget 
köpte Styrsö AB fartyget. Några år se-
nare gick ägandet vidare till Knut Viktor 
Emanuel Carlson och fartyget blev då  
S/S Soten eftersom hon sattes i trafik i 
bland annat Sotenkanalen. Det var också 
familjen Carlsson som försåg skutan med 
dieselmaskin.

1989 tog Strömma Kanalbolaget hand 
om fartyget. Hon har sedan dess genom-
gått en rejäl en ansiktslyftning och fått 
tillbaka sitt urspungliga namn och satts 
sedan i trafik i Mälaren.

I maskin har hon nu enVolvo Penta 
TMD 100 C som borgar för i varje fall 
nio knop. Fartyget har fått plats för 148 
passagerare.
text: arne spångberg 
foton: strömma turism & sjöfart
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✯ Från Kust & Hav
Genombrott för inre vattenvägar
Riksdagen röstar ja till regeringens 
förslag om tekniska föreskrifter för 
fartyg på inre vattenvägar.

– Med det nya regelverket på 
plats möjliggör vi för en helt ny typ 
av sjöfart i Sverige. vi får krav och 
regler som är särskilt anpassade 
för villkoren på våra inre vattenvä-
gar, vilket förenklar och effektivise-
rar för de rederier som vill bedriva 
verksamhet där, säger Jessica 
Rosencrantz, riksdagsledamot (M) 
i trafikutskottet och sjöfartspolitiskt 
ansvarig för Moderaterna.

i Sverige har hittills så kallade 
havssjöfartsregler gällt för all fartygstrafik. i och med lagändring-
arna ska Sverige börja införa delar av eU:s regler om inre vat-
tenvägar. inre vattenvägar är till exempel älvar, strömmar, sjöar, 
kanaler och vissa kuststräckor. Bland annat ska svenska fartyg 
ha ett särskilt certifikat för inlandssjöfart om de trafikerar inre 
vattenvägar. Kravet gäller inte fartyg som bara trafikerar svenska 
vatten och som har annat giltigt certifikat.

lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2014, och 
för fartyg med giltiga certifikat föreslås en övergångsperiod fram 
till senast den 30 december 2018.

Test med snabbåt i Stockholm
Politiker (c) i värmdö kommun bjöd i oktober in till ett test för att 
visa att snabba pendelbåtar kan vara ett konkurrenskraftigt alter-
nativ till bussar. Resan mellan Stockholms city och torsbyfjärden 
utanför Ålstäket klarades av på lite drygt 30 minuter och genom-
fördes med en inlånad bärplansbåt. 

Viking Grace vinnare i Baltic Sea Clean Maritime Awards
viking lines naturgasdrivna flaggskepp viking grace har vunnit 
första pris i kategorin ”teknik, drivning och motorer” vid det ny-
instiftade Baltic Sea Clean Maritime Awards.

Priset delas ut till organisationer som utvecklar miljövänliga 
lösningar med målsättningen att minska och förhindra utsläpp 
från fartyg och hamnverksamhet i Östersjöområdet. 

Kari granberg, projektchef för viking grace, mottog priset som 
delades ut av europeiska Unionens maritima ambassadör, den 
tidigare transportministern Kurt Bodewig från tyskland.

– vi känner oss stolta och hedrade. Som rederi verksamt i 
Östersjöområdet är det viktigt för oss att värna om havet och 
göra vad vi kan för att minimera vår miljöpåverkan. Priset är ytter-
ligare ett erkännande på det omfattande miljöarbete som viking 
line bedriver och är känt för, säger Peter Hellgren, vd viking line 
Skandinavien.

Fartyg för 4,5 miljarder till Gotlandstrafiken
Regeringen meddelade i budgetpropositionen som presentera-
des den 18 september att om trafikverket inte kan teckna ett av-
tal i den pågående upphandlingen om driften av gotlandstrafiken 
efter 2017 så har regeringen frigjort 4,5 miljarder för inköp av  
tonnage som sedan ställs till en eller flera transportörers för-
fogande. Regeringen är sedan tidigare tydlig med att staten  
inte ska driva trafiken i egen regi, men däremot ställer man hårda 
krav – däribland miljökrav – på fartygen som ska trafikera till och 
från gotland.

”Med beaktande av trafikens betydelse för gotland och mot 
bakgrund av den bristande konkurrensen i tidigare upphand-
lingar av färjetrafiken beslutade regeringen i juli 2013 att ge 
trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för statligt 
ägt tonnage för gotlandstrafiken samt förbereda en anskaff-
ning av tonnage. i händelse av att trafikverket inte kan teckna 
ett trafikavtal i samband med pågående upphandling kommer 
regeringen att fatta beslut om staten ska anskaffa tonnage.”, 
skriver regeringen i budgetpropositionen. arbetet med reserval-
ternativ måste pågå parallellt för att kunna garantera trafik från 
februari 2017. Den 11 november gick tiden ut för att lämna anbud 
på trafiken.  Destination gotland är en av anbudsgivarna, övriga 
är okända. gotlandsfärjorna drivs idag och fram till februari 2017 
av Destination gotland. Staten bidrar till gotlandstrafiken med ca 
400 MSeK per år. 

Världsjöfartens Dag
världssjöfartens Dag 2013, med 
temat hållbarhet, ägde rum torsda-
gen den 26 september i göteborg. 
Dagen följdes av drygt 200 deltaga-
re på plats och livestreamades även 
för dem som inte kunde närvara. 
infrastrukturminister Catharina 
elmsäter-Svärd inledningstalade 
och professor John Holmberg 
var eftermiddagens huvudtalare. 
Därefter följde en rad intressanta 
talare om havsplanering, den goda 
arbetsplatsen och den hållbara 
transportkedjan. 

Under dagen hölls även prisut-
delning. ordföranden i WiSta, Catarina Rockstrand delade ut 
WiStas ledarskapspris Kompassrosen som gick till Karolina 
Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen logistics.

Jessica Rosencrantz.

Karolina Kjellgren.
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Gotlandsbåten inleder trafik till sommaren
Det nystartade rederiet gotlandsbåten aB bekräftar nu att man 
ska trafikera mellan västervik och visby sommaren 2014 sedan 
kajfrågan löst sig. efter segdragna förhandlingar och olika offent-
liga utspel från politiker, Destination gotland och företrädare från 
gotlandsbåten aB står det nu klart att den nystartade uppsticka-
ren kommer att trafikera mellan västervik på fastlandet och visby 
sedan parterna enats om en kajlösning. turtrafiken inleds i mitten 
av juni och löper över två månader. Rederiet siktar på, i ett första 
skede, att segla de kommande tre somrarna. gotlandsbåten 
kommer att använda sig av färjelägena 7 och 4. Under den in-
tensiva almedalsveckan kommer rederiet att hitta en gemensam 
lösning med Destination gotland och då kunna använda något 
av den sistnämndas färjelägen. De båda rederierna kommer 
gemensamt att rusta upp kajläge 4 för färjetrafik så att bilar kan 
köra av och på. Upprustningen som innefattar en linkspan (ramp) 
kommer att kosta runt sex miljoner, gotlandsbåten aB och 
Destination gotland betalar halva summan var. gotlandsbåten 
aB har säkrat en färja för trafiken, men rederiet vill inte avslöja 
namnet på fartyget riktigt än. Den har kapacitet för 1 200 pas-
sagerare och 400 personbilar. Den har också 350 bäddar i 90 
hytter. 

Skeppsholmen Färjetrafik
Strömma turism & Sjöfart kommer att driva Djurgårdsfärjorna 
från och med april 2014. tillsammans med Serco ltd bildar 
man bolaget Skeppsholmen färjetrafik aB för driften av Djur-
gårdsfärjorna i Stockholm.

Branschmöte med Transportstyrelsens styrelse 
näringslivets organisationer och sjöfacken mötte 
transportstyrelsens styrelse den 15 november. från 
Skärgårdsredarna medverkade leena tegevi och affe norgren.  
föreningen framförde att man önskar en bättre dialog i tidigare 
skeden när myndigheten jobbar med nya regler, samt att näring-
ens synpunkter bör beaktas i större utsträckning.  Även proble-
men med att boka inspektion i framför allt Stockholmsområdet 
diskuterades. 

Näringsdepartementet bjöd in till branschträff
Den 11 november arrangerade näringsdepartementet med 
Statssekreterare ingela Bendrot en branschträff för sjöfartens 
aktörer. På agendan var regeringens handlingsplan för sjöfar-
tens konkurrenskraft och regeringens maritima strategi. De 
svenska rederierna och deras roll i närings- och transportpoliti-
ken,  potential och problem diskuterades. Christer Schoug, vD 
Redareföreningen framförde  vikten av att nya förslag till regler 
verkligen följs av konsekvensanalyser från myndigheternas sida.  
affe norgren, vD Skärgårdsredarna, menade att dialogen med 
branschen bör ske tidigare och att framförda synpunkter borde 
tas till vara på ett bättre sätt. ingela Bendrot välkomnar så många 
konkreta exempel som möjligt från företagen om hur dialogen 
med transportstyrelsen fungerar. Skärgårdsredarna har följt upp 
med en skrivelse till departementet efter mötet.

Stiftelsen Skärgårdsbåten 50 år
Den 17 december 1963 hölls ett första möte med ett 20-tal när-
varande då man bildade Stiftelsen Skärgårdsbåten. Det uttalade 
syftet var att köpa in Waxholmsbolagets Östanå i som låg upp-
lagd vid Högmarsö.

Strejken i skärgårdstrafiken avblåst
Den 4 november gick SeKo ut i strejk på ett antal fartyg och 
rederier. alMega tjänsteföretagen svarade med att lockouta 
SeKos medlemmar på ledig tid på motsvarande fartyg och re-
derier. i förhandlingarna motsatte sig SeKo att modernisera och 
nutidsanpassa skärgårdstrafikens kollektivavtal till att mer likna 
avtalen för övriga grupper på arbetsmarknaden. tariffsystemet 
innebär bland annat att SeKos medlemmar inom skärgårdstra-
fiken med jämna mellanrum får extra lönehöjningar genom upp-
flyttningar i tariffen oavsett om de gjort ett bra eller dåligt jobb. 
Dessa extra lönehöjningar innebär att lönekostnadskostnadsök-
ningarna i genomsnitt är en tredjedel högre för skärgårdsrederier 
än för resten av näringslivet. Detta är i längden oacceptabelt och 
alMega vill påbörja ett arbete med att förändra detta.  Den 11 
november tackade parterna ja till medlarnas nya bud i skärgårds-
konflikten varvid stridsåtgärderna drogs tillbaka och strejken 
avslutades.

Det nya avtalet löper över 36 månader där det sista året är 
uppsägningsbart. Stridsfrågan om tarifflönesystemet som inte 
tar hänsyn till individuella prestationer i lönesättningen kvarstår 
dock. frågan om hur kollektivavtalet ska moderniseras och hur 
löneavtalet utvecklas ska nu lösas i en partsgemensam arbets-
grupp. alMega räknar med att komma igång med ett konstruk-
tivt arbete om framtidens kollektivavtal framöver i den avtalade 
arbetsgruppen.

– vi är övertygade om att 
SeKo har förstått hur viktig 
avtalets modernisering är 
för skärgårdsrederierna. Det 
handlar om konkurrenskraft 
och framtid. Båtar som kör 
nöjeskryssningar kan inte lång-
siktigt leva med sämre villkor 
än restauranger i land. annars 
kommer ett antal skärgårds-
rederier att obönhörligen att 
lida sotdöden, säger Stefan 
Koskinen förbundsdirektör 
almega tjänsteföretagen.

SEKO-ombudsman polisanmäld
Under pågående strejk i skärgårdstrafiken var Waxholm iii en 
kväll i november bokad av ett företag för en middagskryssning. 
i samband med att fartyget skulle lägga ut från kaj anlände ca 
25 personer för att protestera. De flesta var klädda i gula västar 
anförda av SeKos ombudsman. De strejkande försökte via land-
gången ta sig ombord på Waxholm iii. Båtens befälhavare be-
ordrade dem att gå tillbaka i land. några personer trotsade be-
fälhavarens order och tog sig ändå om bord på fartyget. SeKos 
ombudsman var en av dem. Befälhavaren valde att kontakta poli-
sen som anlände till platsen och tog upp en anmälan mot SeKos 
ombudsman gällande olaga intrång och ytterligare en anmälan 
mot en facklig förtroendeman från SeKo rörande olaga intrång 
och olaga hot. 

– SeKo har all rätt i världen att ta ut sina medlemmar i strejk. 
Det respekterar vi. Däremot bestämmer de inte över andra som 
valt att inte vara med i deras förening. företagare är självklart i 
sin fulla rätt att försöka fortsätta sin verksamhet och minimera 
skadorna av fackets konfliktåtgärder. Jag är förvånad och detta 
är uppträdanden som är ovärdiga en svensk fackförening, säger 
Stefan Koskinen på alMega.

när fartygets besättning senare på kvällen lämnade fartyget 
möttes de av glåpord från den numera polisanmälde facklige för-
troendemannen. Senare på kvällen kastades ett stort antal ägg 
på fartyget. (KÄlla alMega)

✯ Medlemsnytt

Stefan Koskinen. foto alMega
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Nya medlemmar
Under året har vi fått följande nya medlemmar:
AB Rederi Fyris med fartyget M/S Kung Carl gustaf
Rederi AB Ballerina med fartygen M/S gurli, M/S Ballerina,  
M/S Kanholmen och M/S Kung Ring.
Västtrafik AB med fartyget M/S Carl Wilhelmson
Bohusläns Skärgårdstrafik AB med fartyget M/S Rania
Göteborg & Bohusläns rederi AB (Kulturbåtarna) med  
M/S Svea af Bohuslän
Sabella Rederi AB med fartygen R/S Sabella och M/S nina
Runmarö Takplåt & Svets AB med fartyget M/S Doc
Samt återinträde av Isfjord Marine AB med fartyget  
M/S gustaf Dalén
Välkomna!

Strömma har fått ny verksamhetschef i Finland
Peter Kåla har utsetts till ny chef för Strömmas verksamhet i 
finland från och med den  
1 november 2013. Peter har en mångsidig erfarenhet av olika 
arbetsuppgifter inom turistnäringen och kommer närmast från 
tjäreborg (thomas Cook) i finland där han arbetat som för-
säljnings- och marknadsdirektör. Peter kommer att i egenskap 
av vD för den finska verksamheten även att ingå i Strömma-
koncernens ledningsgrupp.

Årsmötet 2014 den 13 mars på Teaterskeppet i Stockholm
träffa kollegor och få information från kansliet. aktuella frågor 
och trevlig samvaro. Boka in tid och plats i din almanacka!

Christer Schoug lämnar Redareföreningen
– vi har en mycket bra förening med otroligt kompetent folk och 
vi har mycket kul på gång, men ibland får man en chans som det 
är svårt att säga nej till. Där väljer jag nu att gå vidare och ta ett 
steg till i livet, säger Christer Schoug.

innan Christer Schoug tillträdde som vd för Sveriges 
Redareförening var han ansvarig för Royal Caribbean Cruises 
nybyggnadsprogram i Miami, och erbjudandet han nu har fått 
handlar också det om skeppsbyggeri. (KÄlla SJÖfaRtStiDningen)

Linda Ahl, Ny VD MAN Diesel & Turbo Sverige AB
linda ahl har sedan september 2013 tagit över som vD för Man 
Diesel & turbo PrimeServ Sverige.
linda är utbildad affärsekonom vid 
iHM Business School och arbetade 
tidigare som Dealer Development 
Manager på volvo Penta där hon 
ansvarade för affärutvecklingen och 
marknadsföringen av volvo Pentas 
samtliga återförsäljare i europa. Hon 
har också varit ansvarig projektledare 
för volvo Pentas globala satsning på 
oil&gas / ateX certifierade produkter 
samt affärsutvecklingen för segemen-
tet Marine Commercial. 

M/S Kung Carl Gustaf

M/S Kanholmen

R/S Sabella

M/S Gurli

M/S Carl Wilhelmson

M/S Nina

M/S Ballerina

M/S Rania

M/S Kung Ring

M/S Svea af Bohuslän

M/S Doc M/S Gustaf Dalén

✯ Redaktionen tycker till

Utställarna på Skärgårdsredarnas 
leverantörsmässa.

Socialdemokraternas förslag att 
höja restaurangmomsen.

✯ Person- & Företagsnytt

Linda Ahl
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Henrik Malm, Ny affärsutvecklingschef 
MAN Diesel & Turbo Sverige AB
Henrik Malm är sedan augusti 2013 
Business Development Manager på Man 
Diesel & turbo Sverige aB. Henrik är an-
svarig för affärsutveckling och försäljning.

Henrik är utbildad sjöingenjör vid 
Chalmers tekniska högskola och har 
tidigare arbetat för Wärtsilä Sweden 
aB där han har innehaft tjänster som 
Superintendent engineer och senare area 

Sales Manager med ansvar för area americas inom försäljning av 
environmental solutions. 

Niklas Eklund, Ny Förman MAN 
PrimeServ Göteborg
niklas eklund har varit med sedan starten 
av Man PrimeServ i göteborg 2007 och 
har under hela sitt yrkesliv arbetet med 
fartygsmotorer och reparationer. niklas 
tar nu kliver upp till arbetande förman där 
han i sin roll skall leda och fördela arbeten 
på fältet och i verkstaden. teknisk sup-
port till våra kunder ingår också i niklas 
arbetsuppgifter.

Kent Krusell 80 år
Skärgårdsredarnas tidigare styrelseledamot Kent Krusell fyller 
80 år den 13 december. Kent började som lärling på olika kust-
fartyg och bedrev därefter fiske med egen trålare i Bottenhavet.
Han har även drivit ett företag inom bärgning-, dyk- och upp-
huggning.

1966 byggde Kent passagerarfartyget Rånö och 1970 Silverö. 
Båda byggdes i aluminium, Rånö på Boghammar Marin och 
Silverö på Marinteknik i Öregrund. 1970 startade han rederiet 
Kent Krusell fartygsservice aB med trafik i Stockholm skärgård. 
Han jobbade även som befälhavare i Waxholmsbolaget. 1974 
byggdes Silverpilen på Boghammar Marin för att gå i trafik mel-
lan Strömstad och fredrikstad. Silverfjord byggdes 1974 och 
dubblerade trafiken på norge. Med Silverbris, som byggdes 
1980 för chartertrafik, bestod flottan i rederiet av tre fartyg.
Kent Krusell var under många år aktiv i föreningsarbetet, bland 
annat med implementeringen av iSM-koden på 90-talet. Han var 
styrelseledamot i sex år och är idag hedersledamot av styrelsen.

Åhmans Motorslip i Haninge
Åhmans Motorslip har flyttat från falun till Haninge, och är nu ett 
systerbolag till SwedMotor på samma adress.  Åhmans Motorslip 
är specialister på bearbetning och renovering av motorkompo-
nenter samt service och reparation av kompletta diesel- och 
bensinmotorer i samtliga effektklasser. 

Försvarsorder till Dockstavarvet
varvet har fått en order värd 22 miljoner och option på arbeten 
för ytterligare sju miljoner från den svenska försvarsmakten. 
ordern gäller modernisering och ombyggnad av 60 så kallade 
gruppbåtar. ordern från försvarsmakten ger sysselsättning till 
i början av 2015. Åtta man får jobb resten av 2013 och början 
av 2014. gruppbåtarna är öppna, åtta meter långa båtar för tio 
personer, som används av försvarets amfibiebataljon. Syftet med 
den aktuella moderniseringen och ombyggnaden av gruppbåtar-
na är att de ska kunna fortsätta att användas fram till 2025. för 
att klara det ska bland annat jetmotorerna bytas ut och båtarna 
ska få ny radioutrustning.

Sjömanshusstiftelsens litteraturpris delades ut i Sjöfarts-
montern på Bokmässan i september. Det gick till tidningen 
Sjömannens mångårige redaktör Lennart Johnsson t.h.  
Kenny Reinhold, t.v, var prisutdelare. foto: toRBJÖRn DalnÄS

Sjöfartsskydd & ISPS-koden, Andra upplagan 
Jure förlag
Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfarten mot  
terrorism, sjöröveri och andra grova våldsbrott. Denna bok ger 
en bred introduktion i ämnet och belyser bland annat bestäm-
melsernas uppbyggnad samt olika ansvars- och befogenhets-
frågor. Även hamnskydd och användande av beväpnad säker-
hetspersonal ombord behandlas.

Boken är avsedd att användas vid utbildningar för befattning-
arna fartygets skyddschef, rederiets skyddschef, hamnanlägg-
ningens skyddschef och hamnskyddschef samt för sjömän med 
särskilda sjöfartsskyddsuppgifter. Peter thomsson är civileko-
nom och verksam inom Saab-koncernen. Han är även reserv-
officer i flottan med militär erfarenhet av sjöfartsskydd.

Mattias Widlund är jur.kand. och specialiserad på sjörätt.  
Han är verksam vid Skarp Stockholm advokatbyrå aB.

Swedish Shipping Law 
Jure Förlag
Boken Swedish Shipping law är en prak-
tisk handbok i sjörätt, författad på engelska. 
Boken behandlar bland annat sjösäkerhet, 
sjöfartsskydd, redaransvar, befälhavaransvar, 
sjöarbetsrätt, befraktning och sjöförsäkring. 
Huvudförfattare och redaktör är professor Hugo 
tiberg, nestor inom svensk sjörätt och förfat-
tare till ett stort antal sjörättsliga publikationer. 
Medverkar gör även ett antal sjörättsspecialiser knutna till 
Sjörättsinstitutet vid Stockholms universitet. fokus i boken ligger 
på den juridik som är kopplad till rederi- och fartygsdrift. Boken 
är särskilt anpassad för sjöbefäl, men fungerar utmärkt som en 
inledning för alla som kommer i kontakt med sjörättsliga frågor.

Auno – berre ein båt...
er forteljinga om fiskebåten som aldri blei tatt i bruk til det den 
var tenkt til. Som i staden blei slepe- og fraktebåt for smelteverk-
industrien under krigen og seinare blei ein av dei flottaste reisan-
debåtane, - og deretter rutebåt. Det er også historia om båten 
etter at den blei bygd om til seilskute og kom ut i verda som del-
takar i the tall Ships Races.

Boka er en hyllest til båtbyggeren, båten og til bruken av båten.
Boken er nå i salg og kan bestilles direkte fra   
post@nordvest-fjordservice.no 
Auno – berre ein båt...
Aare Forlag, Forfatter: Ottar J. Aare
155 sider, Fargebilder, Pris NOK 349
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Den klassiska ångbåtsmeny är den självklara favoriten på s/s Blidösund, skärgårdens sista koleldade 
ångbåt byggd 1911. Den som vill uppleva något extra kan byta ut biffen mot skyffelstek – men då be-
höver man en koleldad ångpanna och helst en riktig eldare som tillreder och serverar vid bordet…

Förrättstallrik
På förrättstallriken samsas två olika 
sorters sill, stekt inlagd strömming, en 
bit smakrik hårdost av god kvalitet t.ex 
västerbottensost, hackad röd- och gräslök, 
en klick crème fraiche från väddö gårds-
mejeri, färsk kokt potatis och gott knäcke . 

Svartvinbärssillen  
är en av sillsorterna som ibland finns på 
tallriken, för att göra en lagom stor burk 
behövs:

6 urvattnade sillfiléer
2 dl svarta vinbär

Till lagen
½ dl koncentrerad svartvinbärssaft
1,5 msk 12% ättikssprit 
drygt 1 dl strösocker 
1,5 dl vatten 
1 lagerblad 
ev 2 cl vodka

Koka samman lagen (utom vodkan) och  
låt kallna. Skär sillen i 2 cm breda bitar. 
varva sill och vinbär i en burk. Rör ner  
vodkan i lagen och häll över sillen. Sätt  
lock på burken och låt stå minst 2 dygn.

kvartalets

Meny
ÅNGBÅTSMENY 

Fartygets sill- och strömmingstallrik 

Ångbåtsbiff med stekt lök och potatis  

Skeppare Erics glass och punsch

RESTAURANGchEf  
Agneta Gustavsson S/S Blidösund

en portion 

Skeppare Erics glass och punsch 

två rejäla kulor vaniljglass av 
god kvalitet, gärna hemmagjord                                                          
2 cl Roslagspunsch                                                                                                                 
vispad grädde                                                                                                                      
några färska bär                                                                                                                            
lite rostad flagad mandel

arrangera glassen i en vacker portionskål,  
häll på punschen. garnera med vispad  
grädde, bär och flagad mandel.

lycka till!

Ångbåtsbiff 4 personer

4 st 180 gram utskurna biffar 
6 medelstora gula lökar 
smör 
1 dl öl 
2 tsk timjan 
salt och peppar
några kvistar med körsbärstomater

Sätt ugnen på 110 grader och sätt in  
tomaterna i ca 40 min. Skala löken och  
skärden i inte allt för tunna ringar.  
låt lite smör bli ljusbrunt i stekpannan. 

Platta ut biffarna lätt med handflatan. Salta och tag några tag med vitpepparkvarnen över dem. 
låt ett par msk smör bli brunt i riktigt het panna. Bryn biffarna ca 1 min på varje sida om du vill 
ha dem lite rosa. Slå ölen på löken och låt den puttra ytterligare några minuter. lägg löken på 
biffen, servera med stekt potatis och de lågtempererade körsbärstomaterna.

På Blidösund serverar vi gärna Ångbåtsbiffen i form av Skyffelbiff, till denna specifika  
anrättning krävs dock en ångbåt! Biffen anrättas nämligen på skyffel i en av fyrarna  
under ångpannan.

foto: JoHan gaRSten

Eldaren Torgny Zakrisson serverar skyffelbiff.

Restaurangchef Agneta Gustavsson.
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Fartygsforum arrangerades 2013 
tillsammans med Siljans Fartygsföre-
ning i Leksand. Med tanke på de många 
bevarade ångbåtar som finns i området 
fick mötet en inriktning mot ångfartyg. 

På lördagen ingick en guidad tur med  
s/s Engelbrekt. Fartyget följdes av ytter-
ligare sex mindre och större fartyg. Under 
turen berättade medlemmar från Siljans 
Fartygsförening om fartygen, föreningen 
och omgivningarna. Efter turen överläm-
nades K-märkningsplaketten till familjen 
Bergkvist på ångvarpbåten Siljan, som 
följt tätt intill Engelbrekt på Österdaläl-
vens vatten. 

Lättnader avseende tillsynsavgifter
Jan-Olov Liss, ordförande för Siljans far-
tygsförening, och Hans Lennart Ohlsson 
museichef på Sjöhistoriska museet häl-
sade välkommen till fartygsforum 2013 
som hölls på Moskogens konferensan-
läggning. 

Jan Borgman och Gustaf Dillner från 
Transportstyrelsen informerade bland 
annat om att Transportstyrelsen nu ska 
utforma ett nytt nationellt regelverk. Ut-
gångspunkten för projektet är att förenkla 
handläggningen, införa mer av egenkon-
troll och ta hänsyn till de särskilda förut-
sättningar som gäller för historiska fartyg. 
Arbetet har just påbörjats och Jan Borg-
man ville gärna ha en referensgrupp från 
de K-märkta fartygen för att diskutera frå-
gorna med. Gustaf Dillner klargjorde att 
de lättnader avseende tillsynsavgifter som 
gäller K-märkta och traditionsfartygsklas-
sade fartyg kommer att börja gälla från  
1 januari 2015. 

Ansvar och försäkringar
Ansvar och försäkringar var temat för 
en presentation av Anders Svenson från 
s/s Trafik och Claes Insulander från s/s 
Mariefred. I anslutning till detta ämne 

berättade Claes Insulander även om heta 
arbeten – säkerhet och risker. Han betona 
särskilt att man måste vara försiktig vid 
svetsnings- och arbeten då vinkelslip an-
vänds. En bra regel är att göra mer risk-
fyllda arbeten bara under förmiddagen 
– så att man kan finnas på plats i fyra tim-
mer efter de heta arbetenas avslutande. 

Christer Strandell presenterade sitt ar-
bete både med ångfartyget Engelbrekt – 
men framförallt den stora renoveringen 
av hans egen bogserarbåt s/s Stockvik. 
Christer är särskilt kunnig på ångfartyg 
med nitade stålskrov och har även ansva-
rat för renoveringarna av Waxholmsbola-
gets Storskär och Norrskär. 

Kerstin Bergström från Arbetsam pre-
senterade satsningen Kunskapscenter för 
arbetslivsmuseer där Arbetets museum 
fått särskilda medel för att stärka kompe-
tensutveckling inom den ideella rörelsen. 

Utvärdering av K-märkningen
Söndagen inleddes med att Ove Arvidsson 
höll en presentation av ångbåtstrafiken på 
sjön Runn. Det är tydligt hur de olika ång-
båtslinjerna varit en del av det moderna 
kommunikationssystemet särskilt med 
koppling till järnvägen. Ove har själv den 
K-märkta ångbåten Domnarvet. 

Claes Wollentz och Fredrik Blomqvist 
informerade om att Sjöhistoriska museet 
nu gör en utvärdering av K-märkningen 
av fartyg. Sedan i fredags ligger en så kall-

lad webbundersökning ute – och museet 
har hört av sig till ägarna av de 120 k-
märkta fartyg. Skälet till att museet vill 
göra undersökningen är dels för att ha så 
uppdaterad information som möjligt om 
fartygen, dels att samla in besökstal för att 
kunna påvisa betydelsen av det flytande 
kulturarvet. Tack vare diskussionen på 
fartygsforum kunde en del korrigeringar 
i undersökningen göras. 

Ångbåtsträff i Stockholm 2015
Hans-Lennart Ohlsson gjorde en exposé 
över de fartyg som Statens maritima 
museer genom Sjöhistoriska museet och 
Marinmuseum bevarar och håller öppna 
för allmänheten. Det största fartyget är 
ångisbrytaren S:t Erik som fyller 100 år 
2015. Museet vill bjuda in till en ång- 
båtsträff i Stockholm sommaren 2015 för 
att fira henne. En sådan manifestation 
bidrar förhoppningsvis till ökad upp-
märksamhet för det flytande kulturarvet 
generellt. Olika förslag med tematisering 
diskuterades, så att så många olika fartyg 
som möjligt skulle kunna visas upp.

Vid den avslutande diskussionen fram-
hölls att fartygsforum 2013 varit myck-
et innehållsrikt, från den inspirerande 
ångbåtsmanifestationen på lördagen,  
till Transportstyrelsens önskan om utö-
kade diskussioner i samband med nytt 
regelverk.

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2013 

text: fredrik blomqvist och claes wollentz, foto: claes wollentz

Museichefen Hans-Lennart Ohlsson överlämnar K-märkningsskylten till familjen Bergkvist  
på s/s Siljan. Siljan byggdes vid Stora Varvet i Stockholm 1868.

s/s Siljan
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✯  Advokatfirman Nova  |  Anders Fernlund

Medlemmarna i Skärgårdsredarna – liksom de flesta företagare – 
köper och säljer varor och tjänster nästan dagligen. Det många inte 
tänker på är att olika lagar gäller för olika transaktioner. När företa-
garen köper in varor och tjänster för sin verksamhet så gör man det  
i egenskap av näringsidkare och man köper av en annan närings-
idkare. Denna transaktionstyp brukar kallas B2B (business-to-busi-
ness). När företagaren säljer varor eller tjänster så kan kunden vara 
en annan näringsidkare (B2B) eller en konsument (B2C – business- 
to-consumer). Olika lagar gäller för alla dessa olika fall.

 
Köplagen gäller B2B när det som köps är en vara (lös egen-
dom), inte en tjänst. På tjänsteområdet för B2B finns ingen 
särskild lag utan full avtalsfrihet gäller. Skulle parterna ha  
olika åsikt om vad som är avtalat så måste deras avtal tolkas  
av annan (domstol eller skiljenämnd) och paralleller kommer 
att dras till köplagen.

För B2C-segmentet finns en Konsumentköplag och en  
Konsumenttjänstlag som båda innehåller minimiregler  
till skydd för konsumenten. 

I denna artikel ska vi koncentrera oss på ett köp som en före-
tagare har gjort av utrustning till fartygets kök. Det innebär 
till en början ett B2B-förhållande eftersom både säljare och 
köpare är näringsidkare och köpet är gjort för näringsverksam-
heten. Vi hamnar därmed i köplagens bestämmelser. Det som 
är viktigt med köplagen är att lagen är dispositiv, dvs lagens 
bestämmelser får frångås. Detta uttrycks i lagen på följande 
sätt. Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer 
av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av 
handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande 
för parterna. Lagen tar alltså i första hand hänsyn till hur 
parterna själva vill ha det och därefter hur branschen hanterar 
liknande frågor och först i tredje hand hur lagstiftaren tycker 
att tvistigheter bör lösas. 

Konsekvensen av en sådan lagstiftning blir att företagaren 
måste vara mycket noga med vad som står i avtalet. Om ni 
skriver på ett ”standardavtal” från leverantören så skriv inte på 
bara för att detta är ”standardtext”. I detta finns ingen garanti 
för att hänsyn har tagits till köparens ställning utan avtalet kan 
mycket väl vara vridet till säljarens fördel. Med en dispositiv 
köplag så gäller avtalet i första hand. 

Har vi inget avtal mellan parterna så tittar man på praxis 
mellan parterna. Har dessa två parter handlat med varandra 
tidigare? Vilka regler tillämpade de då? Finns någon ledning  
att finna i deras tidigare agerande sinsemellan? Om vi inte 
finner lösningen där heller så går vi vidare till hur branschen 
hanterar dylika frågor. Det kan finnas ett utarbetat handelsbruk 
eller sedvänjor inom olika branscher. Man frågar branschfören-
ingar, handelskamrar och dylika institutioner hur just den här 
branschen sköter sina affärer. Först utan ledning från allt detta 
så tittar vi på vad lagen säger.

I vårt aktuella fall så har vi ett köp av utrustning till fartygets 
kök. Utrustningen fungerar men har alldeles för liten kapacitet 
jämfört med vad företagaren hade haft anledning att tro. För 
köpet upprättades inget särskilt avtal utan det enda dokument 
vi har är ett kvitto på betalningen. Detta köp var första köpet 
mellan säljaren och köparen så vi har inte heller någon praxis 
att gå på. Efter förfrågan hos Skärgårdsredarna kan vi inte 
påstå att det finns något handelsbruk eller sedvänja att luta  
sig mot. Vi får alltså tillgripa köplagens bestämmelser.

Återköp vid reklamation

Om köparen har krav på säljaren på grund av 
fel i varan så får köparen hålla inne så mycket av 
betalningen som motsvarar kravet.
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Felet i vårt fall var att varan inte hade den kapacitet som 
företagaren ville ha eller behövde. Vi går då till reglerna om 
varans beskaffenhet. Köplagen anger att varan ska: 

1.  vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma 
slag i allmänhet används,

2.  vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan 
var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste 
ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft 
rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap 
och bedömning,

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att 
lägga fram prov eller modell, och 

4. vara förpackade på vanligt eller annars försvarligt sätt, 
om förpackning behövs för att besvara eller skydda 
varan.

Om varan avviker från ovanstående är varan att anse som 
felaktig.

I vårt fall hade köparen förklarat för säljaren det särskilda 
ändamål som gällde för utrustningen. Säljaren ställde frågor 
och förde en diskussion som visade att han insåg det särskilda 
ändamålet och gjorde att köparen hade rimlig anledning att 
lita på säljarens sakkunskap och bedömning. Vi har därmed 
slagit fast att varan är felaktig.

Vi går då vidare till bestämmelserna om påföljder vid fel  
i varan. Dessa bestämmelser ger köparen rätt att kräva av- 
hjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet  
samt i vissa fall kräva skadestånd.

För att få rätt att göra påföljder gällande krävs till en början 
att köparen reklamerar felet. En köpare måste undersöka en 
levererad vara så snart det är möjligt. Upptäcker man då ett 
fel (oavsett vad det är) så ska man skicka en reklamation inom 
skälig tid efter det att man märkt det eller borde ha märkt 
det. Det finns ingen bestämd tid som anger vad ”skälig tid” 
är. Det finns dock en bortre gräns om två år. Den som inte har 
reklamerat inom två år från det man mottog varan, förlorar 
all rätt att åberopa ett fel.

När köparen reklamerar kan man samtidigt indikera vad  
man kräver för påföljd. I vårt fall kan vi inte gärna kräva 
avhjälpande eftersom utrustningen inte hade den kapacitet 
som krävdes. Vi skulle i stället kunna kräva omleverans, men 
då med en kraftigare utrustning som klarar den kapacitet som 
köparen beskrev vid köptillfället. Om omleverans inte kan 
ske (säljaren har ingen utrustning som klarar vårt kapacitets-
krav) eller sker inom skälig tid så kan köparen kräva prisav-
drag eller häva köpet. I vårt fall är prisavdrag inte intressant 
eftersom vi inte kan behålla den aktuella utrustningen med för 
låg kapacitet, vilket gör att hävning är det enda rimliga. Vid 
hävning ska prestationer gå åter, dvs säljaren ska få tillbaka 
utrustningen och köparen ska få tillbaka pengarna. Men efter-
som hävningen beror på säljarens leverans av felaktig vara så 
ska säljaren också ersätta den skada som köparen lidit. Hur 
skadeståndet ska beräknas är en helt ny artikel.

Avslutningsvis vill jag också trycka på köparens rätt att hålla 
inne viss del av betalningen. Om köparen – som i vårt fall – 
har krav på säljaren på grund av fel i varan så får köparen 
hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet. 
Detta brukar vara ett bra påtryckningsmedel för att få en 
säljare att snabbt lösa uppkomna problem.

text: anders fernlund
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Två franska eldrivna färjor
–  MEd OlikA löSNiNGAR

Batteridriven elfärja i Bordeaux
Staden Bordeaux har cirka 245 000 invå-
nare och regionen cirka 720 000. Trafik-
företaget Keolis kör där 3 spårvägslinjer 
och 50 busslinjer i stadstrafiken. Sedan 2 
maj 2013 kör de också en färjelinje som 
de betecknar som fjärde länken i trafik-
kedjan som även omfattar busstrafik, 
spårvagnstrafik och cykeltrafik. 

Fram till tidigt 1800-tal var den enda 
möjligheten att korsa floden Garonne, 
som flyter genom staden, med båtar. Men 
då man 1821 byggde en bro över floden 
slutade man successivt med att åka båt 
över densamma. Till i början av maj 2013 
har båtar mest använts för turism. 

För ett tag sedan fick man tankarna på 
att införa ett ekovänligt transportsätt på 
floden. Man analyserade 72 olika möj-
ligheter till kommersiell trafik baserade 
på restid, kommersiellt intresse och till-
gänglighet. De kommersiella linjerna som 
var bäst var korta linjer mellan de båda 
flodstränderna mellan klockan 07 – 09 
och från klockan 16 – 19. Man tänkte sig 
ett omlopp var 15:e minut för att gagna 
pendlare. Dessutom en ”kustlinje” mellan 
klockan 09 – 16 för viss pendlingstrafik 
med turtätheten 45 min.

Eldriven båt med nollutsläpp
Man tänkte sig en elektriskt framdriven 
båt med nollutsläpp, men det var några 
förhållanden på floden Garonne som man 
måste ta hänsyn till. Garonne är en nyck-
full flod som har stora tidvattenskillnader, 
och det finns en hel del träbitar som flyter i 
vattnet. Andra fakta som påverkade valet 
av färja var att man hade två linjer med 
tät trafikering, eftersom det bara tar fyra 
minuter att köra från strand till strand. 
Dessutom ”kustlinjen” med hybriddrift.

Upphandlingen var i tre steg. 19 firmor 
ville vara med och räkna på anbud och 13 
valdes att komma med tekniska förslag. 
Det kom in 11 svar och av dessa var det 3 
anbudsgivare som gick vidare. Efter för-
handlingar utsåg man en vinnare som be-
stod av ett lokalt företag som skulle bygga 
färjan (Dubourdieu), Orion som gjorde 
utredningarna, ECA (hybriddriften) och 

SAFT (energipaketet med litiumjonbat-
terier). Det utmynnade i ett förslag om 
en katamaran på 20 m längd för 45 pas-
sagerare och med 2 rullstolsplatser och 6 
cykelställ.

Byggandet startade i januari 2012 och 
under oktober-november satte man in li-
tiumjonbatterierna och började de första 
funktionella proven. Särskild mjukvara 
togs fram för dessa båtar. Framdrivningen 
sker med en elmotor på 70 kWh och det 
finns en dieselgenerator på 90 kW. Dagtid 
produceras energin ombord och batterier-
na fungerar tillsammans med dieselmo-
torn som ger lagrad kraft som produceras 
av generatorn och den kan också ge extra 
kraft när så behövs. Nattetid kopplar man 
in batterierna på nätet. Varje hybridfärja 
har ett batterisystem på 140 kWh som le-
vererar kraft både för den elektriska fram-

drivningsmotorn och t ex belysning och 
kommunikationssystem. Systemet kan 
ge kraft för sex timmars helelektrisk drift 
under de två viktigaste perioderna – tre 
timmar på morgonen och tre timmar på 
kvällen. Detta innebär givetvis minskade 
emissioner av CO² och NOx. 

Tre tilläggsplatser behövde restaureras 
och anpassas säkerhetsmässigt för färjor-
na. Dessutom behövde två nya tilläggs-
platser byggas. Trafiken med färjorna 
med namnen BatCub och C-Cadran kom 
i gång i maj 2013 och det blev genast en 
succé. 

CUB = Communauté urbaine de  
Bordeaux

http://www.youtube.com 
watch?v=KtshLwXpEws  
visar modell av färjan och interiören

Den internationella lokaltrafikföreningen UITP har sedan 1994 haft en färjekommitté Waterborne Transport Committee, WTC.  
Ragnar Domstad, som är pensionär, var med från starten 1994 och följer fortfarande arbetet i WTC. Han berättar här om två  
franska projekt med olika lösningar på eldrift. Förslagen presenterades under en workshop som WTC höll i London 22 oktober  
2012 med temat grön färjetrafik”. Vid workshopen presenterades flera färjeprojekt, bl a några som Ragnar Domstad tidigare  
rapporterat om i Skärgårdsredaren, t ex soldriven och vätgasdriven färjetrafik i Hamburg och soldriven färjetrafik i Génève. 

Elhybridfärja i Bordeaux. fOTO: CUB
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Epokgörande elfärja i Lorient
Staden Lorient i Bretagne har 60 000 invå-
nare och tätorten Lorient Agglomération 
195 000 inv. Staden är en välkänd hamn-
stad med både fiskenäring och passagerar-
trafik, bl a kryssningsfartyg. År 2011 hade 
stadens sex färjor 770 000 passagerare.

När tätorten Lorient Agglomération fick 
fullt ansvar för kollektivtrafiken 2008 var 
en av de högsta prioriteringarna att mo-
dernisera färjetrafiken. Politikerna fast- 
ställde att man ville ha en nollemissions-
färja, varför man satte igång med att söka 
efter olika lösningar. En upphandlings-
process med 16 skeppsvarv genomfördes. 
Man valde ett varv som tillhör STX Eu-
ropé, filialen STX Lorient. Färjan blev en 
22 m katamaran med namnet Ar Vag Tre-
dan (betyder elektrisk båt på bretagnedia-
lekten) som sägs vara den första färjan i 
världen som drivs av superkondensatorer. 
Superkondensatorer har annars använt  
t ex för spårvagnar. Varvet valdes inte för 
att det var lokalt utan för att man hade 
bästa anbudet. En teknisk analys visade 
att om man tog hänsyn till den stora be-
lastningen med 28 returresor per dag och 
livscykelkostnaderna var förslaget från 
STX det klart bästa även om inköpspriset 
var högre än några av de andra förslagen 
– de handlade om hybriddieseldrift eller 
vätgasdrift. Om man räknar på de 30 år 
som man räknar med att färjan skall fung-
era, tror man att kostnaderna för olika 
bränslen kommer att vara högre än för 
elektricitet. Därför är denna färja mest 
ekonomisk, sägs det. Designen togs fram 
i samarbete med ett annat franskt företag, 
Stirling Design International.

Färjan är 22,1 m lång och den är 7,2 m 
bred. Djupgåendet är 1,5 m och effekten 
är 2 x 75 kW. Farten är 10 knop och fär-
jan kan ta 150 passagerare varav 113 sit-
tande. Det finns 3 platser för rullstol och/
eller rollatorer. Dessutom finns plats för 
10 cyklar. 

Framdrivningen sker med två azimuth 
enheter (propellrar som kan vridas 360 
grader i horisontalplanet och användas 
till att backa, vilket gör att man inte be-
höver ha ett roder), en på var sida av fär-
jan. Detta ger bra manövrerbarhet även 
i trånga passager. Detta är anledningen 
till att Ar Vag Tredan bara kan vara 22 
m lång – den skulle inte kunna vända an-
nars. 24 solpaneler på taket kan ge var-
dera max 130 W, vilket är 5 % av färjans 
energi. Solpanelerna ger energi åt lågvolt-
senheterna ombord, t ex navigationsut-
rustningen. Vid beställningen föreskrevs 
två radarenheter i stället för en.

Superkondensatorer
Superkondensatorer sägs vara ett säkert 
och rent sätt att lagra energi. Man laddar 
superkondensatorerna i land och använ-
der energin under färd. Totalt har man in-
stallerat 128 superkondensatorer ombord 
på färjan. Färden tur och retur på floden 
Blavet tar 15 minuter, och det är vad man 
klarar med laddningen i samband med 
passagerarutbytet. Förutom elkontakten 
har man en viss mekanisk hjälp med en 
kran. Laddningen tar bara fyra minuter, 
vilket medger en turtäthet på 15 min. Ef-
tersom färjetidtabellen är integrerad med 
busstrafiken är det oerhört viktigt att fär-
jan kommer i tid. 

Färjan behöver bara energi för en retur-
resa på 15 min, vilket gör att den är lätt-
are än en vanlig färja. Den behöver därför 
mindre energi. Superkondensatorerna ska 
också ha energi att driva luftkonditione-
ringen ombord. Värmepumpen har en 
faktor på sex, d v s den använder 1 kW 
för att producera 6 kW till uppvärmning 
eller kylning. Laddningsenheten för 400 V 
är i fören av färjan. Det var ett krav från 
beställaren att ha den skild från utrymme 
där passagerarna vistas ombord.  För på/
avstigning används en hopfällbar ramp 
på babordsidan. Man har valt att inte ha 
elanslutningen nära passagerarytorna för 
att vara på säkra sidan. Det finns reserv-
aggregat på 2 x 100 kVa om det skulle bli 
fel på superkondensatorerna. Bureau Ve-
ritas har klassat färjan som Clean Ship.

Ar Vag Tredan levererades 23 juli men 
vid provkörningarna upptäcktes fel med 
växellådan. Driften kom i gång 18 sep-
tember 2013.

Allmänt
Runt om i världen görs olika försök med 
eldrivna färjor, men det verkar som man 
inte kommit fram till en lösning som de 
flesta färjeföretag kan använda. De två 
färjorna i Frankrike är 20 resp. 22 m 
långa. De har båda en omloppstid på 15 
min, vilket innebär att farten på cirka 10 
knop inte har så stor betydelse. Vid work-
shopen i London talade båda franska stä-
derna om att de hade den bästa löningen, 
men det verkar fortfarande vara en hel del 
kvar innan eldrift blir vanligare. 

Vid senaste mötet i UITP:s färjekom-
mitté ombildades den och fick namnet 
Waterborne Transport Platform, d v s en 
lägre status än Committee. Aktiva anta-
let medlemmar har varit ganska lågt och 
även om WTC har varit mycket aktiv och 
producerat en hel del artiklar och rikt-
linjer tog UITP detta beslut. Nästa möte 
kommer förmodligen att hållas i mars 
2014 i Bordeaux, en av de städer vars fär-
jetrafik beskrivs i artikeln.
text: ragnar domstad

Superkondensatorer sägs  
vara ett säkert och rent sätt att 
lagra energi. Man laddar super- 

kondensatorerna i land och  
använder energin under färd. 

Ar Vag Tredan snabbladdas. fOTO: LORIENT AGGLOMéRATION Lorients nya färja har superkondensatorer. fOTO: LORIENT AGGLOMéRATION

fOTO: LORIENT AGGLOMéRATION
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✯ Läsarnas frågor

FrÅgA: Vad händer med ångfartygen när  
svaveldirektivet träder ikraft 2014?

SVAr: Det har funnits farhågor om att det kom-
mande svaveldirektivet skulle sätta stopp för vidare 
trafik med kol- och vedeldade ångfartyg. Vi har ställt 
frågan till Transportstyrelsen. 

Caroline Petrini, enheten för marknad, miljö och 
analys har svarat att svaveldirektivet utgår endast 
från bränslets svavelinnehåll och avser endast  
svavelhalten i flytande bränsle. Oljeeldade ångfartyg 
kan alltså fortsätta köra på MK1 eller MK3 (marindie-
sel) som klarar direktivets gräns för svavelinnehåll. 
Kol- och vedeldade fartyg omfattas inte av direktivet.
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Det är lättast och ganska naturligt att 
vilja anställa dem som liknar oss själva. 
Samtidigt vet vi att vi bör våga släppa vår 
trygghetszon och satsa på anställda som 
kan komplettera varandra för att uppnå 
bättre effektivitet och kreativitet.  

Ordet Mångfald kan ha olika associatio-
ner – både positiva och negativa, men jag 
tycker att vi bör definiera begreppet som 
olikheter mellan individer och grupper - 
med andra ord, det som gör oss unika. 

De senaste åren, har det publicerats fle-
ra forskningsresultat som visar att mång-
fald och jämställdhet är nyckelfaktorer för 
företagens ekonomiska framgång.Detta 
betyder att om ledningen och företagets 
anställda avspeglar samhället kommer de 
att kunna få bättre dynamik, ekonomisk 
situation och högre försäljningssiffror än 
motsvarande företag som inte har mång-
fald.

Alla har vi våra starka sidor, de egenska-
per och kunskaper som vi kan bidra med 
till våra arbetsplatser och till samhället.  
Det är därför viktigt att vi som arbetsgivare 
ska tänka på helheten och fokusera på 
hur personer med olika bakgrund och er-
farenheter kan komplettera varandra och 
höja servicenivån, kreativiteten och även 
lönsamheten. 

För att ge några exempel på hur personer 
med olika bakgrund och egenskaper kan 
bidra till våra organisationer, måste jag 
generalisera: 

Om vi anställer en äldre person kan han 
eller hon bidra med en rik livserfarenhet, 
kan lära ut och guida den yngre gene-
rationen och kommer att vara trygg i sig 

själv. Jag har aldrig blivit besviken efter att 
jag hade anställt äldre personer – vi fick 
kloka anställda som erbjöd hög kunskap, 
pedagogik och service och som var tack-
samma för att vi tyckte att de är värdefulla. 

Att anställa unga och nyutexaminerade 
kan också ha sina fördelar – de brukar 
vara hungriga på att lära sig allt och vilja 
bidra, de har vanligvis bra datakunskaper, 
de brukar komma med kreativa lösningar 
och personlig engagemang. Att de är ak-
tiva i sociala medier kan också vara till en 
fördel om man tänker på marknadsföring. 

Att ha flera anställda som har olika 
kulturell bakgrund kan vara oslagbart,  
särskilt inom turism och serviceindustrin. 
Att kunna erbjuda service på flera språk 
och att avspegla våra kunder kan hjälpa 
oss att höja servicen till en ny nivå. 

En jämn könsfördelning skapar högre 
trivsel, mer engagemang och kan bidra till 
mer försäljning. 

Jag tycker inte att viljan att anställa 
olika betyder att vi endast ska fokusera på 
olikheterna eller att kvotera in olika mino-
riteter, det är snarare så att vi i första hand 
bör fokusera på de personliga egenska-
perna, erfarenheterna samt kompetensen 
som de kandidaterna vi får har. Sedan, 
bör vi tänka ett steg till och lyfta upp de 
olika egenskaperna som är unika för varje 
kandidat och se hur de kan komplettera 
arbetsplatsen.

 
Hur kan vi hitta kompetenta personer 
som ska öka mångfalden inom organi-
sationen? 

Vi bör fundera över hur vi rekryterar 
personal i nuläget. Använder vi samma 

metoder, samma rekryteringskanaler och 
samma annonser kommer vi att hitta lika-
dana personer som vi gör idag.  

för att bredda vårt kandidaturval ska vi 
försöka tänka på flera rekryteringskanaler 
och skriva om eventuella annonser så att 
de välkomnar olikheter. Det brukar vara 
första steget som är svårast men sedan 
kommer det att gå väldigt lätt. 

Det är viktigt att vi ska se detta som 
en tydlig process med delmål som vi vill 
uppnå under flera år, eller ett långsiktigt 
mål. Vi vet att vi har uppnått målet när våra 
anställda avspeglar demografin i samhäl-
let och då bör vi också märka fördelarna. 

På Strömma där jag jobbar som perso-
nalchef har vi en bra könsfördelning när 
det gäller däcksmän, och en bra ålders-
fördelning när det gäller befäl. Där vi ser 
en utmaning är att attrahera flera kvinnliga 
befäl och att öka den kulturella mångfal-
den samt könsfördelningen igenom hela 
organisationen. Detta är en lång process 
men med rätt fokus och vilja kommer vi att 
kunna se en förbättring från år till år.

Jag skulle vilja uppmanna alla idag att 
utmana vår trygghetszon och våga ta 
första steget mot att anställa olika. På 
lång sikt kommer detta att bära frukt med 
fördelar både för våra organisationer och 
samhället i stort. 

Moran Winsteen Albin
Personalchef, Strömma Turism och Sjöfart
och ledamot i Skärgårdsredarnas styrelse. 

✒ KRÖNIKA

Sedan, bör vi tänka ett steg till och lyfta upp de olika egenskaperna som är unika  
för varje kandidat och se hur de kan komplettera arbetsplatsen.

VÅGA 
anställa olika
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– Sjösäkerheten har länge varit obefintlig i regionen, förklarar 
sydafrikanen Tim Dewet när jag träffar honom ett par mil 
utanför Ugandas huvudstad Kampala. Han har ägnat de 10-15 
senaste åren åt att försöka förbättra sjösäkerheten i området. 
I det arbetet har Tim nära samarbetat med Svenska Sjörädd-
ningssällskapet (SSRS).

Utsikten över Victoriasjön, världens näst största sötvattensjö, 
är vidunderligt vacker från serveringen där vi sitter. Ute på sjön 
syns tre små fiskebåtar. Totalt lär det finnas mellan 100- och 
200 000 fiskare i Östafrikas vattensystem. Fiskarna har hårda 
livsvillkor och ofta en dagsinkomst på bara en dollar. 

Tim Dewet byggde för drygt tio år sedan upp en organisation 
som fick namnet Lake Rescue. År 2004 erkändes organisationen 
av länderna runt Victoriasjön som enda sjöräddningsaktör i om-
rådet. Lake Rescues och SSRS samarbetade om att bygga upp 
enkla sjöräddningsstationer, hjälpa fiskare att tillverka funge-
rande flytvästar och att via Ericsson bygga upp ett GSM-system 
runt Victoriasjön. Slutligen var avsikten att utrusta fiskare med 
enkla mobiltelefoner genom vilka de skulle kunna ladda ner 
dagliga väderleksrapporter.

Många dödsfall
Trots allt nedlagt arbetet upplever Tim Dewet inga påtagliga 
tecken på förbättringar. Varje vecka omkommer fortfarande 
många i Östafrikas vatten. De 11 sjöräddningsstationer som 
byggdes upp via Lake Rescue, och som utrustades med enkla 
räddningsbåtar är idag inte längre i gång.

– Att jag för en tid sedan beslöt att lägga ned Lake Rescue var 
det tyngsta beslut jag tagit i hela mitt liv, säger Tim. Han beto-
nar dock att samarbetet med Svenska Sjöräddningssällskapet 
under åren alltid har fungerat väl. 

– SSRS gav Lake Rescue stöd när ingen annan gjorde det.
Nyligen tog SSRS initiativ till att bilda Safe Waters Founda-

tion. Denna organisation kommer att på olika sätt fortsätta 
verka för en förbättrad sjösäkerhet i Östafrika. Tim Dewet 
fungerar som rådgivare åt Safe Waters. I Sverige är SSRS Mat-
tias Wengelin ansvarig chef.

Tim betonar att Lake Rescues och SSRS arbete har handlat 
om att ge stöd åt de fattigaste av fattiga, till människor som 
lever på extremt låga inkomster och varje dag sätter sina liv på 
spel.

– Det gäller att aktivt få människorna i de lokala samhällena, 
inte minst kvinnor och barn att känna att de är delaktiga. Vårt 
arbete bidrog till att människor som aldrig tidigare hade haft 
hopp om en förändring av sina liv plötsligt fick det. 
Ofta har Tim frågat sig varför berörda regeringar i regionen 
inte satsar på sjösäkerhet. Ett vanligt argument han har mött av 
regeringsföreträdare är att länderna inte har ekonomiska medel 
att göra detta. 

I de mäktiga sjösystemen i östra Afrika omkommer varje år un-
gefär 5000 personer. De drabbade är fiskare, sjömän och pas-
sagerare ombord på överlastade färjor i sjöar som Victoriasjön, 
Lake Albert, Lake Edward och i floder som Nilen. 

Människor drunknar i stormar och ibland när deras farkoster 
angrips av flodhästar, det däggdjur i Afrika som årligen dödar 
flest människor.

VicTORiASjöN 

behöver sjöräddning

Kapten Henry B upplevde det 
betydligt osäkrare att segla på 
Victoriasjön än på Nilen där han 
idag är skeppare på en liten pas-
sagerarbåt som kör turisttrafik. 
Flodhästarna som är en stor fara 
för fiskarna längs floden angriper 
aldrig så stora båtar som den 
Henry kör.

text & foto: lennart johnsson
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– För mig är det resonemanget oacceptabelt. Det är en grund-
läggande mänsklig rättighet att människor i sjönöd har rätt 
att bli räddade! 

Försörjer sju personer
En ugandisk fiskare som omkommer lämnar i genomsnitt 
efter sig sju personer som han har försörjt. Traditionen i 
Uganda innebär då att det blir hans bror som får ta hand om 
familjen trots att brodern kanske också har hustru och sex 
barn. Ekonomin för den utökade familjen urholkas helt. 

Efter mötet med Tim åker jag ner till Victoriasjön för att 
blicka ut över den mäktiga sjön. En fiskare med sin lilla båt 
glider in till stranden. Längst bak i båten ligger en flytväst.

– Jag fick flytvästen av en biståndsorganisation, berättar 
fiskaren Jimmy. Han har fiskat i tio år, är gift och har tre barn. 

– Själv hade jag aldrig haft råd att köpa en väst.  Räddnings-
västen är en bra livförsäkring eftersom det snabbt kan blåsa 
upp till storm på Victoriasjön, förklarar Jimmy innan han ger 
sig ut på vattnet igen.

Flodhästarna avskräcker
Några dagar senare befin-
ner jag mig på en liten 
passagerarbåt som seglar 
på Nilen vid Murchinson 
Falls naturreservat.  Utan-
för en liten fiskeby ligger 
ett 15-tal flodhästar och 
svalkar sig. Bara några tiotal meter från flodhästarna plaskar 
ett par pojkar omkring i vattnet.

– Fiskarna här har det tufft, förklarar kaptenen Henry B. 
De vågar sig bara ut och fiska på nätterna när flodhästarna 
går upp på land och sover. Går de ut med sina båtar innan det 
mörknat är det stor risk att de upplevs som inkräktare och 
angrips.

Själv har varit Henry seglat på Nilen i sex år. Innan dess var 
han styrman på en liten passagerarbåt som gick på Victoria-
sjön.

– Att köra båt på Nilen känns tryggare. På Victoriasjön kom 
stormarna snabbt. Flera gånger om året gick mindre passage-
rarfartyg gick på grund eller förliste och varje vecka omkom 
fiskare. I Uganda är förbättrad sjösäkerhet tyvärr inte något 
som prioriteras, framhåller Henry B.

Åter till Tim Dewet som trots allt är optimistisk om att 
sjösäkerhetsprojektet i någon form kommer att fortsätta.

– Förhållandevis enkelt skulle vi kunna gå vidare. Den 
grundläggande insatsen har redan gjorts.

– Men för att det hela ska utvecklas till en framgångshisto-
ria krävs att många fler organisationer, företag och regeringar 
engagerar sig för de satsningar som behövs för att förbättra 
sjösäkerheten i Östafrika. Svenska Sjöräddningssällskapet och 
Safe Waters kunde med sina erfarenheter bli samordnare av 
detta viktiga arbete.

Sydafrikanen 
Tim Dewet 
som länge 
jobbat med 
att förbättra 
sjösäkerheten i 
Östafrikas mäk-
tige sjösystem. 


