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I första numret av Redaren 1995 gjorde dåvarande ordfö-
randen Ove Boström i sin ledare en tillbakablick på de år 
som föreningen hade varit verksam. Han skrev: ”vi har kom-
mit en god bit på väg med det mesta som var föreningens 
idé, men när det gäller marknadsföring av branschen kan vi 
inte slå oss för bröstet och visa på några större framsteg”.  

Nu tjugo år senare går det att konstatera att vi kommit ännu 
flera goda bitar längre med det som är föreningens ide, men 
vi kan fortfarande inte göra några bröstslag och säga att vi 
lyckats skapa resurser som kan främja en bred satsning på 
marknadsföring av det som alla medlemmar gemensamt har 
att erbjuda: säkra båtresor till nytta och nöje. 

Min förhoppning är att resurser för marknadsföring kan 
frigöras när Transportstyrelsen kommit till ett godtagbart  
avslut av arbetet med nationellt regelverk, egenkontroll,  
systemtillsyn och avgiftssystem. Att allt till slut landar i  
säkra, funktionella och lättolkade regelverk och system, 
utan nya myndighetsdirektiv som medför resurskrävande 
insatser från oss.

En annan utmaning som föreningen har idag, och som inte 
var lika tydlig för tjugo år sedan, är branschens anpassning 
till miljö och klimat. På Skärgårdsredarnas höstmöte i Visby 
uttryckte också medlemmarna att det är en av föreningens 
viktigaste frågor framöver. Skärgårdsredarna behöver också 
skapa och frigöra resurser som kan användas i miljöarbetet.  
Vi behöver kunskap och medel för att kunna hitta stimulans 
och stöd som ger alla medlemsföretag, stora som små, 
möjlighet att bli en del av framtidens energieffektiva och mil-
jöanpassade fartygsflotta. Flera av de politiska partierna har 
i sitt partiprogram ett mål i att göra det mer lönsamt för före-
tag att göra klimatsmarta investeringar. Hur kan vår bransch 
ta till vara på den politiska viljan?

Och hur kan vi ta tillvara och påverka det som förhopp-
ningsvis kommer ut av Transportstyrelsens nya uppdrag 
från Regeringen, som innebär att myndighetens verksamhet 
skall ta hänsyn till näringslivets villkor och bidra till en positiv 

näringslivsutveckling? Jag hoppas att Skärgårdsredarna 
kan arbeta fram en kraftfull och effektiv strategi som ger en 
grund för alla skärgårdsredare att ta miljö- och klimatsmarta 
steg framåt.

Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa har blivit en viktig 
resursskapande verksamhet för föreningen. Mötet är också 
ett utmärkt tillfälle för våra leverantörer att presentera sina 
produkter. Där finns det mycket som kan hjälpa oss att 
minska vår miljöpåverkan.

En förutsättning för att vi skall kunna hålla kvar leverantö-
rernas entusiasm (de flesta montrarna är redan uppbokade 
för 2015) är naturligtvis att Skärgårdsredarnas medlemmar 
prioriterar sitt eget intresse och besöker mässan och utstäl-
larna.

I år kommer vi också att arrangera ett intressant dialog-
möte under mässan. Vi står inför ett helt nytt systemskifte 
för sjöfartens nationella regler. Den kanske största föränd-
ringen för branschen det här århundradet. Vill ni ha möjlighet 
att påverka framtida villkor så missa inte detta!

Alla med anknytning till kustnära sjöfart är välkomna 
som besökare, det som krävs är en biljett som beställs från 
Skärgårdsredarna. Så reservera redan nu den 8 oktober 
2015 till besök på Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa i 
Eriksbergshallen Göteborg.

Men innan dess och inte mindre viktigt är att alla skär-
gårdsredare träffas på årsmötet i Stockholm 12 mars.  
Då blir det dialogmöte om miljöfrågor och workshop kring 
personal- och ekonomifrågor. Inbjudan har skickats per  
mail till alla medlemmar. 

Väl mött!

Henrik Börjesson

Ordföranden har ordet 

Kom och påverKa systemsKiftet för 
sjöfartens nya nationella regler!
Ställ dina frågor till Transportstyrelsen m fl. vid dialogmötet på  
Skärgårdsredarnas leverantörsmässa den 8 oktober i Göteborg.
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2015
12 mars  Skärgårdsredarnas årsmöte, Stockholm

12 mars  Prisutdelning Årets Skärgårdsrederi, Stockholm

18 mars  Sjöfartsforums årsmöte, Stockholm

15 april Stora Transportdagen, Stockholm

16 - 17 april WISTA Swedens årsmöte, Malmö

20 april  Swedish Maritime Day, Stockholm

6 maj Kollektivtrafikdagen, Stockholm

7 maj Stiftelsen Sv Sjömanshus belöningsdag, Göteborg

28 juni - 25 juli Almedalsveckan, Visby

1 - 2 september Donsö Shipping Meet, Donsö

24 september Världsjöfartens Dag, Göteborg

7 - 8 oktober Skärgårdsredarnas höstmöte, Göteborg

8 oktober Skärgårdsredarnas leverantörsmässa, Göteborg

9 oktober NordPass möte, Göteborg
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■ Kl 09.00 Årsmötet öppnas för medlemmar  
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Flygelsalen.  
Alla medlemmar kan senast 26 februari skicka in 
motioner till mötet. Avslutas med öppet forum för  
aktuella frågor.

■ Kl 13.00 Årsmöteskonferens 
Att påverka och bilda opinion: 
Opinionsbildaren och kommunikatören Lars Jederlund
om Skärgårdsredarnas möjligheter att flytta fram sina  
positioner i media och politik. 
Dialogmöte kring rederiernas miljöarbete: 
Annika Kristensson m fl. 
Miljöarbete i våra rederier – vad innebär det i praktiken  
för stor såväl som liten? 
Vi reder ut begreppen kring miljökrav och hjälps åt att ta reda  
på vad vi kan göra inom våra rederier utifrån våra resurser.  
Goda exempel bland våra medlemmar.
Bitr. professor Karin Andersson vid institutionen för Sjöfart och  
Marin Teknik, Chalmers Tekniska Högskola bistår med sakkunskap.
Medlemsförsäkringen: 
Willis, IF med flera berättar bland annat vad Regeringens förslag 
på skärpta skadeståndskrav innebär för rederierna.

■ Kl 17.00 Studiebesök: 
Hur ser det ut i demokratins högborg? 
Vi får exklusiv guidning på Riksdagshuset. Missa inte detta!

■ Kl 18.30 
Samling på M/S Riddarholmen vid Skeppsbron.  
Willis Välkomstdrink.

■ Kl 19.00 
Trerätters middag med vinpaket (ombord vid kaj). 

Högtidlig prisutdelning till  
Årets Skärgårdsrederi! 

 Nytt för i år:  
Seminarium fredag 13 marS. 
Plats: Skärgårdsredarnas kansli på Djurgården i Rosenvik 
(Af Pontins väg 6, hus 4).

■ Kl 09.00 - 14.00 
Workshop kring Personal- & Ekonomifrågor hos Skärgårds- 
redare: Gunilla Malmqvist m fl. 
Informations- och kunskapsutbyte för att lyfta gemensamma 
frågeställningar kring personal, ekonomi  och administration. 
Riktar sig framför allt till dem som jobbar med dessa frågor på 
rederiet. Patrik Eidfelt från ALMEGA finns på plats för att hjälpa  
till att reda ut begreppen. 

Inbjudan har gått ut till alla medlemmar. 
Välkomna!

ÅrSmöte 
2015 
program torSdag 12 marS

Möt utställare, ta del av nyheter  
och träffa branschkollegor
Dialogmöte: Medverka och påverka systemskiftet  
för nya nationella regler för sjöfarten!
Mässquiz med fina priser.
Vi hälsar besökare från den maritima näringen välkomna.

Skärgårdsredarnas 

leverantörsmässa 
Torsdag 8 oktober i Eriksbergshallen • Klockan 9 - 18

myntkabinettet i Stockholm
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Strax före lunch snöade det ymnigt över 
Lindholmen men lagom till dopceremo-
nin vid Sören Mannheimers pir tittade 
solen fram. Pernilla Warberg var konfe-
rencier och presenterade talarna. 

Chalmerskören bjöd på musik med 
koppling till havet och efter dopet var 
det fritt fram att gå ombord på Älveli och 
bekanta sig med den nya färjan.  Älveli 
döptes av ordföranden i kollektivtrafik-
nämnden i Västra Götalandsregionen, 
Ulrika Frick (mp), som önskade fartyget 
lycka till.

Västtrafiks styrelseordförande Leif 
Blomqvist (s) uttryckte i sitt tal att det 
skulle kännas väldigt bra att få ytterli-
gare en förbindelse över Göta Älv som 

den mellan Rosenlund och Lindholmen.  
Han berättade också att antalet resor över 
älven har ökat från en halv miljon till 1,4 
miljoner på några år. 

Älveli och Älvfrida
Älveli är den första av två nya båtar som 
levereras till Göteborg. Den andra färjan, 
Älvfrida, levereras i mars. De nya båtarna 
kommer att köra skytteltrafik på linje 286 
mellan Lindholmspiren och Rosenlund, 
där resandet ökar mycket snabbt. I höstas 
utlyste Västtrafik en namntävling för de 
nya färjorna och Älveli och Älvfrida blev 
de vinnande bidragen.

Bertil Pevantus, vd i Styrsöbolaget, 
tackade Västtrafik för förtroendet att få 

reda de båda fartygen och framförde även 
lyckönskningar från Skärgårdsredarna i 
egenskap av styrelseledamot i föreningen. 

Styrsöbolaget kommer att operera tra-
fiken på uppdrag av Västtrafik. 

– Det känns såklart jättebra. Det är en 
fin färja som kommer kunna ta passage-
rarna över älven på ett bra sätt. Nu ska 
vi först trimma in henne och utbilda per-
sonalen. Vi planerar att ta henne i trafik  
i början av mars, berättade Bertil. 

Ersätter gång- och cykelbron 
Ordföranden i Trafiknämnden, Johan Ny-
hus (s), berättade att den nya gratis älv-
förbindelsen ersätter det tidigare mycket 
kritiserade förslaget på en gång- och cykel- 
bron över älven som aldrig kom att ge-
nomföras. 

– Jag är så stolt idag, nu har vi en riktigt 
bra cykelfärja för att öka cyklandet. Priset 
har betydelse och även kvalitén. Då är det 
gött att vi har en så här fin färja framför 
oss, sa Johan Nyhus i sitt tal.

Västtrafiks nya cykel- och passagerarfärja, den första av två, är nu levererad 
till Göteborg. Den 30 januari döptes fartyget i samband med festligheter vid 
Lindholmen. Även allmänheten fick vara med och ett hundratal intresserade 
Göteborgare dök upp för att titta på sin nya älvpendel. Färjan kommer att gå  
i trafik mellan Rosenlund och Lindholmen.

Stort intreSSe när  

Älveli döptes
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Ökad tillgänglighet, komfort och smidighet
Roger Vahnberg, vice VD i Västtrafik 
tackade projektets partners:  Göteborgs 
stad, Trafikkontoret, Styrsöbolaget och 
varvet Työvene OY i Finland med flera. 

– Syftet med Älveli och hennes syster, 
som levereras i mars, är att främja ökat 
cyklande och ökat kollektivtrafikåkande 
över älven. Det gör vi genom ökad till-
gänglighet, komfort och smidighet. Det är 
viktigt för ett hållbart samhälle, framhöll 
han i sitt tal.

Byggd för att transportera cyklister
Älveli tar 298 passagerare och 80 cyklar. 
Eftersom färjan är double-ended, dvs kan 
köras åt båda hållen, samt har en rejält 
tilltagen på- och avstigningsramp i varje 
ände blir det snabb omlastning även när 
många cyklister vill åka. Breda automatis-
ka sidoöppnande dörrar gör det smidigt 
att gå på med sin cykel i ena änden och att 
gå av i den andra. Det finns också gott om 
plats att stå inomhus. Allt för att göra re-
san mellan Rosenlund och Lindholmspi-
ren så snabb och smidig som möjligt.

Fartyget drivs dieselelektriskt med två 
dieselgeneratorer från Scania på 257 kW 
vardera. Dessa driver i sin tur två Azimuth 
Thrusters. Det holländska företaget Sand-
firden Technics BV har levererat diesel- 
generatorer och elmotorer till fartygen. 

Färjorna är förberedda för eldrift och 
plats är reserverad för batterier eller an-
nan energilagring när beslut tas om detta. 

Båda färjorna har byggts på det finska 
varvet Uudenkaupungin Työvene OY i 
Nystad. Älveli tas i trafik i början av mars 
när personalen är väl inkörd på fartyget.

Not
Varje dag reser 390 000 personer med Väst-
trafik. Västtrafik ägs av Västra Götalands- 
regionen och har cirka 900 linjer som körs  
av företag som upphandlats i konkurrens.

TEKNiSKa FaKTa

Älveli, SKNC
Längd: 33 m
Bredd: 8,5 m
Djupgående: 1,45 m
Material: Stålskrov med aluminium- 
överbyggnad
Dieselelektrisk drift: 2 x Scania 
DI09-70M med Visedogeneratorer har 
levererats av Sandfirden Technics BV 
Propellrar: 2 st Rolls Royce Azimuth 
thrusters, US 55 CRP, roterbara 360 
grader
Maxfart: 11 knop
Servicefart: 8 knop
Kapacitet: 298 passagerare och 80 
cyklar.
Varv: Uudenkaupungin Työvene Oy, 
Nystad, Finland
Brutto: 306
Navigations- och radio utrustning: 
JRC, Adveto, Sailor levererat av 
Ramantenn
Livräddningssystem: 2 x Viking 
MES typ VAS 150 DKR
Larm och kontrollsystem:  
Callenberg
Brandutrustning:  
Haninge brandredskap

Bertil Pevantus överlämnade gåvor från Styrsöbolaget och Skärgårds-
redarna till Västtrafiks VD Lars Backström. 

Gudmor Ulrika Frick.

Roger Vahnberg, vice VD i Västtrafik:  
”Vi är väldigt stolta idag.”  

text & foto: leena tegevi
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Vi tackar för förtroendet och önskarVästtrafik                          
lycka till med den nya älvpendeln Älveli.

MES

AP -30 -25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 25 30 FP

VÄSTTRaFiKS Älveli
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Den 20 april blir en heldag med fokus på havsmiljö och maritima 
branschområden. Dagen inleds med en gemensam förmiddags-
session som lyfter fram näringspolitiken. Ledande företrädare 
för forskning, näringsliv och offentlig sektor håller föredrag och 
deltar i panelsamtal. Eftermiddagen består av fyra parallella spår 
som ger besökaren möjlighet att forma sitt eget konferenspro-
gram.

Förmiddag kl 10-12
De politiska utmaningarna för utveckling av den maritima nä-
ringen och verksamheterna i Sverige diskuteras. Hur kan en na-
tionell maritim strategi stärka maritim utveckling och ge långsik-
tiga förutsättningar för en hållbar blå tillväxt? Vilka möjligheter 
innebär det för Sverige? Medverkande är Anna Johansson, infra-
strukturminister och Karin Svensson Smith, ordf. Trafikutskottet. 
De diskuterar den maritima strategin tillsammans med företrä-
dare för näringsliv, miljöorganisationer samt forskning och ut-
bildning. Under förmiddagen ges också en internationell utblick 
genom OECD-studien The Future of Ocean Economy, en global 
studie om den maritima ekonomin 2050 som presenteras av Bar-
rie Stevens vid OECD.

Eftermiddag kl 13-17
 Spår 1:  
Sjöfart – entreprenörskap, energieffektivitet och nya affärer
Svensk sjöfart ligger långt framme i sitt utvecklingsarbete för 
ökad energieffektivisering. Men hur långt är det mellan dröm-
marna om den miljöneutrala sjöfarten och den finansiella verk-
ligheten?  För att förbättra miljön måste hela logistik-/värdeked-
jan ta i problemställningen. Hur långt är det kvar till samsyn 
och vill transportköparna vara med på resan? Många parter vill 
ge sin syn på hållbar utveckling. Hur ser till exempel Hav och 
Vattenmyndigheten hållbar ekonomi och spelar möjligheten till 
EU-finansiering av nya projekt roll. Sjöfarten har betydelse för 

hela Sverige. Finns det björnar som sover eller är det full fart 
framåt som gäller? Vad har Luleå, Ystad och Mälardalsregionen 
gemensamt? Kan småskalighet bli en styrka när mer gods på köl 
efterfrågas?

 Spår 2:  
Offshore – utveckling och affärsmöjligheter
Oljeindustrin pressas av sjunkande råoljepriser medan elpriset 
i Sverige påverkas av ökande mängd vindkraftsel. Hur ser den 
framtida energisektorn ut och vilka möjligheter innebär det för 
svensk industri? Vid seminariet ger företrädare för såväl storfö-
retag som små och medelstora företag sin syn på utvecklingen.

 Spår 3:  
Hållbart fiske, bioteknik och smart sjömat
Hållbar bioteknik och smart sjömat tar avstamp i de mångfa-
cetterade frågeställningarna kring ett uthålligt fiske. Hur påver-
kas exempelvis fisket av det kommande utkastförbudet och är 
selektiva redskap enbart av godo? Hur skapar vi ett värde ur 
biflöden från fisket och fiskberedningsindustrierna? Och kan vi 
konsumenter tänka oss att äta mer av icke-traditionella fisk- och 
skaldjursarter? Arter som idag är underutnyttjade eller sorteras 
bort? Spåret kommer att innehålla både presentationer och pa-
neldebatt med politiker, fiskeribranschen, myndigheter och fors-
kare på plats.

 Spår 4:  
Kustturismens profilbärare – skärgården, människan och maten 
Kustturismens viktigaste tillgångar är skärgården och havet, 
människan och maten. Med dessa tillgångar kan vi utveckla lång-
siktigt hållbara produkter och skapa erbjudanden och kommu-
nikation som stärker kustturismen och sätter Sverige på kartan 
som ett attraktivt besöksmål både för våra egna invånare och för 
besökare från andra länder.

Swedish Maritime Day 
– en konferenS om HavSmiljö ocH maritima branScHomrÅden

Swedish Maritime Day är en årlig mötesplats för hela det svenska maritima klustret – näringsliv, akademi och offentlig sektor 
– där utvecklingen inom svensk marin och maritim verksamhet manifesteras och diskuteras. Swedish Maritime Day är en  
kombinerad konferens och utställning och anordnas för tredje gången den 20 april 2015 på Svenska Mässan i Göteborg.
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Tillbudsrapportering som ett verktyg för 
att åtgärda säkerhetsbrister
De flesta säkerhetssystemen består av olika 
säkerhetsbarriärer som bidrar till att en 
olycka inte ska inträffa. Dessa barriärer 
kan utgöras av tekniska system och hjälp-
medel, men även av människor och proce-
durer. I teorin är dessa barriärer perfekta, 
men i praktiken innehåller så gott som 
alla barriärer latenta fel och brister. Vid 
en olycka samverkar oftast dessa brister 
vilket gör att en oönskad händelse kan 
inträffa, trots att så inte borde vara fallet. 
Detta brukar oftast åskådliggöras med en 
så kallad ”schweizerostmodell”, där var-
je barriär åskådliggörs av en ostskiva och 
hålen representerar de fel och brister som 
finns i säkerhetsbarriären. 

Dagligen inträffar händelser där man 
uppmärksammar att en eller flera säker-
hetsbarriärer inte har fyllt den funktion 
som var tänkt. Genom att dessa händelser 
och avvikelser rapporteras och brister-
na åtgärdas kan en allvarligare händelse 
undvikas. En tillbudsrapportering syftar 
således till att lära av de fel och brister 
som finns i den operativa vardagen för att 
på så sätt hela tiden göra verksamheten 
säkrare.  

Ökat fokus på analyser
För några år sedan infördes ett EU-direk-
tiv som innebär att alla olycksutredningar 

ska genomföras av en oberoende myn-
dighet, vilket i Sverige är Statens haveri-
kommission (SHK). Transportstyrelsen 
genomför därmed inte längre den typen 
av utredningar. 

Transportstyrelsen arbetar i stället med 
bland annat riskanalyser för prioritering-
en av tillsynen, och regelverken går i en 
större utsträckning mot funktions- och 
målbaserade krav. Analyserna genom-
förs bland annat baserat på tillbuds- och 
olycksrapporter, SHK:s olycksutredning-
ar, tillsynsresultat, marknadstrender och 
omvärldsbevakning. Transportstyrelsen 
har genom detta arbetssätt ett allt större 
behov av att få tillgång till information 
om de händelser som inträffar, inte bara 
när det har inträffat en allvarlig händelse 
eller en olycka, utan även vid mer vardag-

liga tillbud. Här kan vi konstatera att det 
sannolikt finns en stor möjlighet att öka 
rapporteringen inom sjöfarten. Förra året 
rapporterades cirka 250 händelser inom 
sjöfarten, där endast knappt 10 procent 
av rapporterna var tillbud. Eftersom det 
sannolikt inträffar betydligt fler tillbud till 
olyckor än vad det inträffar olyckor bör 
det finnas en stor möjlighet att få tillgång 
till fler händelserapporter inom sjöfarts-
området. 

Hinder för en ökad tillbudsrapportering
Vad är det då som gör att så få tillbud 
rapporteras till Transportstyrelsen? Myn-
digheten genomförde en kundundersök-
ning under hösten 2014 och frågade då 
befälhavare om de hade varit med om 
händelser som inte hade rapporterats till 

Daniel ny projektledare för projekt Nationella Föreskrifter
Daniel Hellström är civilingenjör och har arbetat inom Transportstyrelsen (Luftfartsstyrelsen) 
sedan 2005 då han började som flygplatsinspektör. De senaste åren har han arbetat som sektions-
chef för statistik- och analysverksamheten för sjö och luft. Under sin tid på myndigheten har Daniel 
bl.a. lett flera utvecklingsprojekt och ansvarat för att införa riskbaserade arbetssätt inom alla 
trafikslag. Den 1 mars 2015 tillträder han som projektledare för projekt nationella föreskrifter (PNF). 

Aktiviteter för en  
ökad tillbudsrapportering
När det inträffar större olyckor inom transportsektorn sker det i regel omfattande utredningar. Syftet med utredningarna är att 
kunna ta tillvara på erfarenheter och lära av de misstag som begicks i samband med olyckan. I många fall leder dessa utredningar 
till stora förändringar av internationella regelverk. Men ska vi behöva vänta till de stora olyckorna inträffar innan vi kan förbättra 
säkerheten genom att utveckla regelverk och arbetssätt? 

Transportstyrelsens informerar

En schweizerostmodell där ostskivor representerar olika säkerhetsbarriärer.



Transportstyrelsen. Drygt en tredjedel av 
befälhavarna uppgav att de hade varit det 
och fick då även ange orsaken till varför 
de inte hade rapporterat. De områden 
som i stor utsträckning bidragit till att 
man inte rapporterat är otydligheter kring 
vad som ska rapporteras, syftet med rap-
porteringen och hur man ska rapportera. 

Handlingsplan för ökad tillbudsrappor-
tering
Transportstyrelsen har tagit fram en hand-
lingsplan för att skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt för en ökad tillbuds- 
rapportering. Bland de aktiviteter som 
finns med i planen kan nämnas att ett 
nytt regelverk för rapportering av olyck-
or och tillbud kommer att tas fram. Det 
nya regelverket ersätter nuvarande rap-
porteringsföreskrift (SjöFS 1991:5) och 
målet är att föreskriften ska träda i kraft 
under hösten 2015. Syftet med den nya 
föreskriften är att så långt som möjligt 
förtydliga och förenkla rapporteringskra-
ven. Bland annat kommer föreskriften att 
möjliggöra att rapportering sker genom 
företagens egna rapporteringssystem och 
endast ställa krav på de uppgifter som är 
absolut nödvändiga enligt EU-direktiv. En 
förenkling av rapporteringen har även re-
dan skett genom en e-tjänst på Transport-
styrelsens hemsida. 

Eftersom sekretessen är en viktig förut-
sättning för rapporteringen har Transport- 
styrelsen blivit mer restriktiv till att läm-
na ut uppgifter från tillbuds- och olycks-
rapporter. Transportstyrelsen har även 
medverkat i en statlig utredning som i sitt 
slutbetänkande (SOU 2014:82) lämnat 
förslag på en utökad sekretesslagstiftning. 

Transportstyrelsen arbetar även med 
att införa rutiner för att följa upp orga-
nisationernas säkerhetskultur i tillsynen, 
där en rapporterande, rättvis och lärande 
organisation är viktiga förutsättningar för 
en god säkerhetskultur. 

Vad händer med din rapport?
Transportstyrelsen samlar in fakta om 
händelsen vilket läggs in i en databas som 
underlag för statistik- och analysändamål. 
Information om händelsen skickas även 
vidare till SHK, som gör bedömningen 
om en utredning ska inledas. Genom den 
totala mängden tillbud och olyckor kan 
Transportstyrelsen få en bild över vilka 
områden som behöver omhändertas i 
arbetet med bland annat regelverk och 
tillsyn. Varje rapport är därmed värdefull 
för att vi i slutändan ska kunna fatta så 
korrekta och effektiva beslut som möjligt. 

Daniel Hellström
Sektionschef, sektionen för statistik 
och analys
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Jag upplevde att det var otydligt vad som 
skulle rapporteras 

Jag kände inte till syftet med 
rapporteringen 

Jag visste inte hur jag skulle rapportera 

Jag upplevde att det var svårt att 
rapportera 

Jag upplever att jag inte kan vara 
anonym när jag rapporterar 

Jag hade inte tid till att rapportera 

Jag var orolig för att Transportstyrelsen 
skulle vidta åtgärder mot mig eller min 

arbetsgivare 

Jag var orolig för att händelsen (olyckan 
eller tillbudet) skulle bli känd i media 

Jag var orolig för att bli bestraffad av min 
arbetsgivare 

Annan anledning 

Total 
(n: 97-122) 

I mycket hög grad I ganska hög grad 
Varken låg eller hög grad I låg grad 
Inte alls 

Orsaker till varför befälhavare inte rapporterar  
tillbud och olyckor (i procent).

Statistik från rapportade tillbud och olyckor utgör underlag för  
Transportstyrelsens riskbaserade arbete.

Information om olyckor och tillbud:  
http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Olyckor-och-tillbud/

E-tjänst för rapportering av olyckor och tillbud:  
https://eros.transportstyrelsen.se/extweb/

Definition och beskrivning av säkerhetskultur:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Sjofartspublikationer/ 
Sjosakerhet/Sakerhetskultur-definition-och-beskrivning/
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Avgaser mer än koldioxid
En minskning av förbrukningen är bra, men de utsläpp som 
bildas måste tas om hand. All förbränning av bränsle medför 
även att en del av den tillförda luftens kväve oxideras till kvä-
veoxider, NOx och genom ofullständig förbränning bildas även 
kolmonoxid, CO, kolväten, HC och partiklar, PM. Utsläppsni-
våerna för dessa fyra emissionsprodukter är reglerade genom 
lagstiftning. Styrsöbolaget har genom upphandling förbundit 
sig att uppfylla EPA- krav (Amerikansk standard) vilket är nå-
got hårdare än IMO och EU krav för emissioner.  Idag uppfyller 
de flesta av Styrsöbolaget fartyg EPA Tier 2 och vissa fartyg 
uppfyller även EPA Tier 3. Älvsnabben 3 kommer vid vårens 
motorbyte närma sig EPA Tier 4, vilket är bättre än ställda krav, 
men en självklarhet när tekniken finns (Tier är IMOs utsläpps-
gränser för NOx ).

Styrsöbolaget har under de senaste åren bytt ut motorer till 
nya modernare motorer som uppfyller hårdare miljökrav, samt 
att SCR för reduktion av NOx används i frakttrafiken och 
partikelfilter i älvtrafiken. Älvtrafiken bedrivs inom tätbebyggt 
område. Då det där finns fler källor för avgaser blir även kraven 
för dem som verkar där något högre. 

Hur fungerar partikelreduktion? 
Partikelfiltret filtrerar bort ca 80-99% av alla partiklar som 
finns i avgaserna. Dessa partiklar består till största delen av 
små kolpartiklar av varierande storlek. På dessa partiklar finns 
rester av oförbränt bränsle och slitagepartiklar från motorn. 
Partikelfiltren är beroende av kontinuerlig regenerering av 

partiklarna som lagras i filtret. Hos Styrsöbolaget används en 
aktiv regenerering. Temperaturen förhöjs i filtret genom en ex-
tra injektion av bränsle genom en oxidationskatalysator som är 
monterad före filtret i avgasströmmen. Oxidationen av bränslet 
över katalysatorn leder till en temperaturhöjning vilket på-
skyndar sotförbränningen. För att bränsle ska kunna oxideras i 
katalysatorn krävs att katalysatorns temperatur överskrider ca 
250°C. Systemet mäter självt innan och efter filtret och styr när 
regenerering krävs. Systemet övervakar även filtrets kondition. 

Selektiv katalytisk reduktion (SCR)
SCR minskar NOx utsläppen med cirka 90 %. NOx (ca NO  
(ca 95 %) och som NO2 (ca 5 %) ) Genom tillsats av ämnet 
urea, som består av ammoniak, kan NOx avlägsnas från  
avgaserna innan de släpps ut i atmosfären. 

Styrsöbolagets  
miljöarbete ger resultat
Styrsöbolaget har under de senaste åren arbetat aktivt 
med utvecklandet och införandet av ecodriving. Något som 
minskat bränsleförbrukningen med ca 14 % och på så sätt 
minskat Styrsöbolagets utsläpp av växthusgaser utan att 
tumma på kvalitén. 

text: ellinor svensson, styrsöbolaget

tekniken med Scr och partikelfilter  
är fortfarande relativt dyr. framtidens 
motorer kommer ha integrerade system, 
säger reine pettersson, teknikchef på 
Styrsöbolaget, som tycker att systemen 
fungerar bra ombord.

Emissionsnivåer. Graf: Jennifer Åhlberg, Volvo Penta.
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Systemet sköter sig självt. vi fyller på  
systemet med urea cirka 4 gånger per år  
och skulle halten bli för låg larmar systemet 
säger mats börjesson, befälhavare på ärlan.

Varför är kväveoxider (NOx) och partiklar (PM)  
i luften dåligt?
"luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas."
– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Kväveoxider (NOx) 
kväveoxider påverkar hälsan negativt och kan orsaka 
inflammation i luftvägarna och försämra lungfunktionen. 
långtidsexponering av högre kväveoxidhalter kan påverka 
utvecklingen av lungorna bland barn och öka risken för 
bronkit bland barn med astma. (källa WHo) 

Partiklar ( PM)
även mycket låga halter av fina och ultrafina partiklar på-
verkar hälsan negativt. inandningsbara avgaspartiklar fast-
nar i lungorna och luftrören och ökar risken för dödlighet 
i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. inandningsbara partiklar 
(pm10), som är mindre än 10 mikrometer (μm) i diameter, 
är hälsofarligare än större partiklar som fastnar tidigt i de 
övre andningsvägarna. den grövre delen av pm10 fraktio-
nen (som är mellan 2,5 och 10 μm i diameter) och mindre 
partiklar (pm2,5) fastnar i olika delar av luftvägarna, och 
påverkar kroppen på olika sätt.

STyRSöbOLaGET  
SaTSaR ÄVEN PÅ
• Luftvärmepumpar.  

Idag värms hälften av  
Styrsöbolagets fartyg  
med luftvärmepump då 
fartyget ligger till kaj.  
Under drift används  
spillvärme från motorer.

• Ledlampor istället för  
traditionella lysrör sparar  
el ombord, samt miljön,  
då mindre diesel för  
elproduktion behövs.
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Kungen av Uppsala
Veteran på linjen är m/s Kung Carl Gus-
taf, – båten alltså. Den har gått från Upp-
sala sedan 1992, det vill säga i 23 år. För 
tre år sedan, 2012, verkade dock det hela 
att ta slut då ägaren Anders Månsson lade 
upp sitt fartyg vid Östersjövarvet i Norr-
köping. Men då trädde Hannu Telvik och 
Malin Wahlund Egnell in i handlingen och 
köpte Kungen av Uppsala. Hannu är en 
mångsysslare som prövat på många yrken 
i väntan på att hitta det rätta. Han har till 
exempel tankat flygplan på Arlanda och 
varit både styckmästare och kylmontör. 
Eftersom sjön alltid legat honom varmt 
om hjärtat utbildade han sig sedan vid 
Marina Läroverket i Stocksund och efter 
två års undervisning där avslutades det 
hela med 10 veckor i Kalmar. Därefter 
kunde Hannu kvittera ut sin skepparexa-
men klass 8. För att få sjötid arbetade han 
sedan som matros på Viking Cinderella 
så att han uppnådde Fartygsbefälsklass 6. 
Malin gick också på Marina Läroverket. 
Precis som Hannu jobbade hon på Viking 
Cinderella som matros. Eftersom båda 
hade samma inriktning blev det naturligt 
för dem att slå sig på turisttrafiken. Båda 
var ju från Uppsala och båda hade gått 

samma utbildning. Dessutom komplette-
rar de varandra. Hannu är skeppare om-
bord medan Malin är matros och sköter 
personal, restaurang och kunder.

I början av 2013 slog kompanjoner-
na till och köpte m/s Kung Carl Gustaf 
och satte henne i trafik på Fyrisån igen. 
Restaurangen hyrdes ut första året men 
från december 2013 har man tagit hand 
om även denna del. Man lagar dock ingen 
mat ombord utan använder catering från 
välkända cateringföretag.

Ökande passagerarantal
Första året, 2013, reste omkring 4 400 per-
soner med fartyget och 2014 var det om-
kring 5 000, alltså en ökning med 13 %. 
Säsongen sträcker sig från maj till oktober 
av naturliga skäl. För att ta sig från Upp-
sala centrum till Mälaren måste att antal 
broar öppnas och kommunen tillhanda-
håller inte brovakter under vinterhalvå-
ret. Under maj kör man bara helger och 
charterturer, men när skolan väl slutar 
utökas turerna även med torsdagar och 
fredagar. Under 2014 kunde den som ville 
fortsätta från Skokloster till Stockholm 
med Strömmas Evert Taube.

Under kvällsturerna förekommer ofta 

musik ombord. Då spelar Hannu gitarr 
och bas. Han hade tidigare haft vissa fun-
deringar på att utbilda sig till musiklärare, 
avslöjar han, för musiken har alltid legat 
honom varmt om hjärtat.

Hur mycket det än finns att göra inom 
ett rederi är det dock ingen heltidssyssel-
sättning. Malin sköter även om två andra 
bolag i helt andra branscher och Hannu 
har en tjänst hos Trafikverket och kör fär-
jor från Vaxholm i söder till Gräsö i norr. 
Så något problem att sysselsätta sig har 
ingen av dem.

Trafiken hotas av bro
Ett allvarligt hot mot verksamheten har 
under senare tid uppmärksammats. Kom-
munen skall bygga en ny bro över Fyrisån 
och under tiden kommer man att ha en 
provisorisk bro som inte går att öppna. 
Först var det sagt att ån skulle vara av-
lyst vintern 2015-16 men sedan har detta 
ändrats till att den provisoriska bron skall 
finnas kvar även under 2017.

– Då kommer all verksamhet med pas-
sagerarfartyg att försvinna från Uppsala 
och den kommer troligen inte tillbaka, 
spår Hannu och Malin.

Fartygets historia
M/s Kung Carl Gustaf är ett fartyg med 
mycket omväxlande historia. Hon bygg-
des redan 1892 hos Bergsunds Mekaniska 
Verkstad i Stockholm för Kungliga Lot-
sverket. Hon var lotschefens fartyg och 

Hotad Uppsala  veteran
i Uppsala har det länge funnits möjlighet att göra trevliga utfärder nedför  
Fyrisån och ut i Ekoln i Mälaren och samtidigt få sig en god måltid serverad. 
Slottet Skokloster erbjuder med sin intressanta historia ett naturligt resmål  
på lagom distans från lärdomsstaden med ungefär två timmars båttur.

text: krister bång  s/v bilder från svensk sjöfartstidningsarkiv

S/S Stallarholmen på väg till Strängnäs

M/S Götaland vid Borensberg 1957 M/S Athena i Motala hamn
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Hotad Uppsala  veteran

placerades i Göteborg och fick stadens 
namn. Efter två år flyttades hon till Kal-
mar och fick då förstås heta Kalmar. År 
1905 förflyttades hon till Nedre Norr-
lands lotsdistrikt i Gävle och då ändra-
des fartygets namn till Gävle. I perioder 
användes den engelska stavningen Gefle. 
År 1941 flyttades hon till Stockholm och 
blev reservfartyg. Nu fick hon det mera 
neutrala namnet Argo.

I mars 1949 sålde Lotsstyrelsen sitt far-

tyg och det byggdes om i Strängnäs. Den 
19 maj sattes hon i trafik mellan Stock-
holm och Strängnäs via Stallarholmen 
under sitt nya namn, Stallarholmen. Den 
gamla ångmaskinen var då ännu kvar, 
men ersattes 1951 av en begagnad Bolin-
dermotor.

I december 1954 inköptes fartyget av 
Ångfartygs AB Göta Kanal i Göteborg 
och fick namnet Athena. Hon fördes till 
Bohus Varv där hon byggdes om och fick 

ett nytt dieselmaskineri. Sedan insattes 
hon på traden Jönköping – Linköping. 
Redan året därpå, 1956, fick hon en ny 
trad: Strömstad – Fredrikstad. Sedan det 
gamla ångfartygsaktiebolaget gjort kon-
kurs såldes hon i mars 1957 till Lidingö 
där hon gavs namnet Götaland.

Helge Källsson i Lidköping rekonstrue-
rade Ångfartygs AB Göta Kanal och änd-
rade firma till Rederi AB Göta Kanal. Det-
ta bolag köpte Götaland 1960 och satte in 
henne på dagskryssningar på Göta kanal. 
Men snart var hon borta därifrån och hon 
sysselsattes nu i trafik mellan Strömstad 
och Halden och senare även mellan Hö-
ganäs och Gilleleje.

I augusti 1969 såldes fartyget till Gö-
teborg. I april 1976 lämnade hon Väst-
kusten och kom till Oskarshamn som Blå 
Jungfrun. I december 1980 såldes hon till 
Stockholmsområdet och har sedan dess 
hetat m/s Kung Carl Gustaf. Många olika 
redare har sedan dess passerat revy, men 
sedan 1992 har den fasta punkten alltså 
varit Uppsala.

I Uppsala finns förutom m/s Kung Carl 
Gustaf även fartygen  Linnéa och Sjösala 
som används i liknande trafik.

FOTO: FyRIS REDERI

Argo vid Norr Mälarstrand  
i Stockholm
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internationella lokaltrafikföreningen 
UiTP har sedan 1994 en kommitté 
för färjetransporter, och den heter nu 
Waterborne Transport Platform. Göran 
Malmsten från Waxholmsbolaget och 
annika börjesson, Västtrafik är ordi-
narie medlemmar och Ragnar Dom-
stad (som var med sedan bildandet) 
är en trägen gäst. Senaste mötet var i 
Köpenhamn september 2014.

Köpenhamn hade ganska tidigt en kon-
sult som föjde arbetet i UITP:s färjekom-
mitté och efter några år kom det ett för-
slag till färjetrafik i Köpenhamn. Man 
ville kalla den nya trafiken vandbus, men 
det fanns en firma som hade tillstånd till 
det namnet. Det blev i stället havnebus 
(hamnbuss) och det namnet har undan 
för undan blivit mer populärt. Bl a sägs 
det att Bästa bussen i Köpenhamn är en 
båt! - som någon skrivit på nätet.

Bryggen och Holmen
Det började med två färjor från Westers 
Mekaniska utanför Uddevalla. De liknade 

i stort dem som Västtrafik hade kört som 
Älvsnabben 1 och 2. Färjorna Bryggen 
och Holmen (välkända namn på platser 
i Köpenhamn) har en längd på 18,9 m 
och bredd 4,7 m. Djupgåendet är 0,75 m  
och de har 67 sittplatser. Det är dessutom 
plats för två barnvagnar eller rullstolar 
samt fyra cyklar på fördäck, något som 
inte föregångarna i Göteborg hade haft. 
Maxfarten är 16 knop. Trafiken startade 
år 2000 och entreprenören Arriva hade 
kontrakt till 2005 och har sedan fått för-
nyat kontrakt efter anbudsupphandling.  
Arriva kör dessutom både buss och tåg 
i Danmark och ägs numera av Deutsche 
Bahn. Man har bemödat sig om att göra 
färjorna strömlinjeformade och de har 
gul färg som de vanliga bussarna. Samma 
taxa gäller som i den övriga kollektivtra-
fiken.

Nyhavn
Det såg ett tag ut som om politikerna 
inte skulle vilja förlänga satsningen på 
färjetrafiken, men så kom man fram till 
en lösning, och därefter har det bara va-
rit positiva omdömen om hamnbussarna. 

2009 kom ett nybygge som fick namnet 
Nyhavn. Färjan kommer från Baltec Werft 
GmbH, Lübeck, Tyskland och har en 
längd på 21,45 m och bredd 6,85 m. 
Djupgåendet är 2,85 m.

Hösten 2011 gjorde man om linjenätet 
så att det blev möjligt att åka samman-
hängande från Teglholmen i söder till 
Nordre Toldbod i norr. Omläggningen 
togs emot mycket väl och resandet steg 
med 5 000 passagerare per månad, vilket 
motsvarar ca 25 % i förhållande till året 
innan. Antalet medtagna cyklar har för-
dubblats och antalet barnvagnar har tre-
dubblats.  En ökning av resandet har skett 
markant under alla årstider.

Nordhavn
Nordhavn kom i maj 2014 från Fåborg 
Værft A/S.  Längd är 24,35 m, bredd 7,00 
m, djupgående 1,55 m och toppfart 10 
knop. Färjan tar 80 passagerare. Fartyget 
är designat och utrustat efter Arrivas öns-
kemål för att passa trafiken i hamnen.
Linjen utsträcktes till Refshaleøen 2013, 
där bl a B&W-hallen ligger. Vid Euro- 
visionsfestivalen i Köpenhamn i början 

Bästa bussen i Köpen hamn är en båt!
text: ragnar domstad

Gruppbild med Waterborne Transport Platform vid 
mötet i Köpenhamn. FOTO RAGNAR DOMSTAD
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Bästa bussen i Köpen hamn är en båt!
av maj 2014 fick färjorna göra en extra 
insats för att på ett bra sätt hjälpa till med 
att fraktar en del av de 10 000 åskådarna 
från B&W-hallen (gamla Burmeister & 
Wain) som ligger på Refshaleøen. 

Linjer:
Havnebus 991 och 992 kör mellan Refs-
haleøen i norr och Teglholmen i söder 
med stopp vid Nordre Toldbod, Holmen 
Nord, Operan, Nyhavn och Knippelsbro, 
Det Konglige Bibliotek och Bryggebroen. 
Det är 30 min turtäthet på vardagar och 
45 min under weekendar.

Havnebus 993 kör som pendel mellan 
Nyhavn och Operan på vardagar och vid 
föreställningar på Operan. 

Ny hybrid på väg
Arriva har ett nytt projekt på gång. Det 
är en färja på min 80 passagerare och 30 
cyklar. Den skall ha en dieselmotor men 
skall vara förberedd för att gå som plu-
gin-hybrid. Under 2015 beräknar man 
kunna förlänga trafiken till Nordhavn.

Alla älskar hamnbussen, skriver My-

newsdesk. I alla fall om man skall tolka 
det man ser på fördelningen av passa-
gerarkategorier. Det är nämligen något-
sånär lika fördelning av turister, pendlare 
och fritidsresande. Tillfredsställelsen med 
hamnbussarna avspeglar sig också i att 
man nyligen korade hamnbussarna som 
”Stadens bästa busslinje” i stadens stads-
guide på nätet – AOK (Allt om Köpen- 
hamn).

Kulturguide för hamnbussarna
För några år sedan, när trafikhuvudman-
nen kallades HUR, togs det fram en Kul-
turguide för hamnbussarna. 

Hamnbussarna passerar t ex Operan, 
Konglige Teater och Den svarta Dia-
manten som Det Kongl. Bibliotek kallas. 
Hamnbussen har tilläggsplatser alldeles 
intill ingångarna till dessa kulturbyggna-
der, varför man gärna tar färjan dit. Man 
kan även se det så att kulturen hjälper till 
att öka passagerarantalet på hamnbussar-
na.

Det har hänt mycket med färjetrafiken 
i Köpenhamn de senaste åren och om 

man kommer dit är det väl värt att göra 
en sightseeing tur på egen hand till priset 
av en buss- eller metroresa. Man får då se 
bl a de nya fina kulturbyggnaderna som 
nämnts ovan och även nya utbyggnads-
områden.

Filmer på Holmen
Sök på youtube efter Holmen 
Havnebuss

Kvällsbild över Holmens tilläggningsplats. 
FOTO GöRAN MALMSTEN.
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Från kust & hav

Tonnageskatt på förslag
Efter minst 15 års diskussion och utredande finns äntligen ett 
förslag till tonnageskatt för svensk sjöfart.

– Med uppdraget att skapa ett system som stärker den svens-
ka sjöfartens konkurrenskraft och bryter trenden av utflaggning 
till våra grannländer har utredningen skapat ett stabilt, bra och 
långsiktigt förslag, säger Pia Berglund Sveriges Redareförening

När skatten införs kommer fler fartyg att flaggas in till Sverige 
enligt Sveriges Redareförening. Det kommer att ge ökade skatte- 
intäkter som inom kort kommer att bidra till systemets finansie-
ring. Till detta kan läggas den mängd övriga positiva skatteeffek-
ter som tonnageskatten får för samhällsekonomin. Den relativt 
lilla summa som den blå skatten kostar, ca 40 miljoner, vägs mer 
än väl upp av den ökande intäkten som uppskattas till omkring 
13 miljarder i ökad BNP.

– Det handlar om mervärden i form av forskning och innovation 
som svensk sjöfart genererar. Fler företag kommer att investera 
i Sveriges världsledande och högteknologiska maritima industri, 
säger Kenny Reinhold ordförande i SEKO Sjöfolk. Det innebär 
många fler jobb och bygger ledande kompetens som starkt bi-
drar till svensk ekonomisk tillväxt, fortsätter Kenny.

Att sjöfarten bidrar till klimatomställningen är en ytterligare 
samhällsvinst som underlättar för Sverige att nå miljömålen. 
Godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimat- 
påverkan än vägtransporter.

– Den blå skatten är en förutsättning för en klimatsmart infra-
struktursatsning på vattenvägen till, från och i Sverige, säger 
Christer Themnér, vd Sjöbefälsföreningen.

De positiva effekterna av skatten motverkas dock av finansie-
ringen. Ett minskat sjöfartsstöd drabbar fler rederier än de som 
kan ta del av vinsterna med tonnageskatt. En orimlig konsekvens 
som ger de fartyg som har störst behov av bemanning, passage-
rarfartyg och ropax-fartyg, kostnadsökningar som gör det omöj-
ligt för dem att konkurrera med övriga länder i Europa. Sjöfarten 
betalar idag merparten av sina egna infrastrukturkostnader,  
jämfört med de andra trafikslagen. (SJöFARTSTIDNINGEN)

Ny ambulansbåt till Göteborgs skärgård
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Northern Offshore 
Services AB utvecklar en ny ambulansbåt som ska vara i bruk i 
oktober. Det kommer att bli en drygt 20 meter lång höghastig-
hetskatamaran med Göteborgs skärgård som upptagningsom-
råde. Katamaranen, som kommer att göra 30 knop när ambulan-
sen står på däck, är en del av det paket som upphandlades kring 
årsskiftet. I totalentreprenaden som kostar 14 miljoner om året 
ingår förutom båten all personal ombord, även den medicinska. 
Avtalet med Northern Offshore Services AB löper över fem år 
med möjlighet till förlängning. Utöver den nya ambulansbåten 
ska det även satsas på att samarbetet med Räddningstjänsten, 
Primärvården och berörda kommuner ska förbättras. 

Älveli och Älvfrida
Nu har de nya färjorna som ska köra mellan Lindholmspiren och 
Rosenlund fått sina namn. Snart välkomnar Västtrafik resenärer-
na ombord på Älveli och Älvfrida för pendling mellan Rosenlund 
och Lindholmen på linje 286. Älveli är den första båten som har 
levereras till Göteborg och det uppmärksammades med ett tra-
ditionsenligt dop i januari. Den andra färjan, Älvfrida, levereras 
i mars. De nya båtarna kommer ha plats för nästan 300 passa-
gerare och 80 cyklar och är anpassade för att underlätta snabb 
av- och påstigning. De byggs på ett varv i Uusikaupunki (Nystad) 
i Finland och kommer att opereras av Styrsöbolaget.

Stenpiren blir viktig bytespunkt
Nu startar Västtrafik bygget av Stenpiren Resecentrum vid 
Skeppsbron i Göteborg. Resecentrumet är en del i den nya 
stadsutvecklingen vid Södra Älvstranden. Byggnaden beräknas 
stå färdig i början av nästa år och blir en viktig bytespunkt mellan 
spårvagn, buss och båt. Skeppsbron ligger centralt vid älven, 
mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen. Här är tanken att nya 
bostäder, butiker och arbetsplatser skall växa fram. Arbetet med 
en ny spårvagnslänk pågår redan. När trycket på resor över älven 
ökar blir Stenpiren en helt ny hållplats där Västtrafiks resenärer 
enkelt kan göra byten och erbjudas bra service.

Fr v Christer Themnér, Pia Berglund och Kenny Reinhold
FOTO: SJöBEFÄLSFöRENINGEN/LARS ANDERSSON, SJöFARTSTIDNINGEN/
FREDRIK DAVIDSSON, SJöFARTSTIDNINGEN

för Skärgårdsredarnas nyinstiftade 
pris Årets Skärgårdsrederi.

för lågbron som hotar  
trafiken i fyrisån. 

Redaktionen
tycker till:
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Nya Skärgården till Göteborg
Kulturbåtarna köper motorfartyget Nya Skärgården av Bergmans 
Ångfartygs AB i Motala. Nya Skärgården är ett 100 år gammalt 
före detta ångfartyg, byggt på Motala Verkstad 1915. Hon bygg-
des om till lastfartyg i slutet av 1950-talet, men återställdes till 
passagerarfartyg under 1990-talet. I samband med fartygsköpet 
lanserar Kulturbåtarna den nya produkten Västkustlinjen som-
maren 2015. Resenärerna kan resa sjövägen hela sträckan mel-
lan Göteborg och Strömstad eller delar av den. Kulturbåtarna har 
även de mindre passagerarfartygen Svea af Bohuslän och Ellen 
af Bohuslän i sin flotta.

Renovering av Queen
Ressels gods- och passagerarfärja m/s Queen får en ordentlig 
genomgång och renovering vid Beckholmen i Stockholm. I stort 
sett all befintlig el rivs och skrotas mellan styrhytt och maskin-
rum för att lämna plats för nya kabelvägar och ny kabel. En ny 
modern huvudtavla installeras i maskinrummet. Huvudtavlan får 
även en fjärrövervakning/styrning via en operatörspanel i styr-
hytten. Nya moderna start- och övervakningspaneler installeras 
för de två befintliga hjälpkärrorna och även dessa integreras i 
operatörspanelen i styrhytten. Ett nytt skåp för operatörspanelen 
installeras i styrhytten samt ny brandlarmscentral, pådrag för 
pumpar och fläktar, tvåvägskommunikation till däck och under-
centraler för 230 och 24V-systemen. Nya led- strålkastare instal-
leras över däck och ersätter de gamla lysrörsarmaturer som har 
gjort sitt. El- och marinteknik på Beckholmen har utfört jobben.

I samband med Queens renovering av elsystemet så har 
Båt- och Maskintjänst gjort en större översyn av huvudmotorn, 
Wichman ACA 4 från 1959. Man har genomfört kolvhalning, upp-
mätning av kolvar, cylinderfoder och lagerspel samt ompackning 
av foder.

Fakta m/s Queen
Byggår: 1959
Material: Stål
Varv: Ulsteins Mek. Verkstäder, Ulsteinsvik, Norge
Maskineri: Wickman 4-cyl

Nya Skärgården FOTO KRISTER BÅNGLinnéuniversitetet. FOTO LEENA TEGEVI

Medlemsnytt

Nytt center för säkerhetsutbildningar i Kalmar
Sjöfartshögskolan i Kalmar, som är en del av Linnéuniversitetet 
i Kalmar och Växjö, har planer på att bygga en stor övningsan-
läggning i Kalmar hamn – ett så kallat rescue training centre. 
Centret ska ligga i Kustbevakningens gamla lokaler i den norra 
delen av hamnen cirka fem minuters promenad från skolan. 
Lokalen ska rustas upp och på kajen utanför ska en stor ställning 
byggas. På anläggningen ska det bland annat finnas en frifalls-
livbåt, vanlig livbåt, MES (Marine Evacuation System) och en 
kran för att öva helikopterlyft med räddningsdräkter. Dessutom 
kommer skolfartyget Calmare Nyckel få en permanent kajplats 
i anslutning till anläggningen samt en ny fast-rescuebåt. Enligt 
planerna ska anläggningen, som beräknas kosta mellan 5 och 6 
miljoner, vara klar att börja använda i början av nästa år.

Nya medlemmar:
Skärgårdsrederiet med fartygen Voulez-vous, Take a chance  
on Me och Dancing Queen hälsas välkomna som medlemmar. 

Nya Fartyg: 
M/S Malmö  
(Rederi Master Mariner)

M/S Nya Skärgården  
(Göteborg och Bohusläns 
Rederi)

M/S Starkodder  
(Rederi AB Ishavet),
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Största utställningen av veteranbåtar
I år firar Kungliga Motorbåt Klubben 100 år på Allt för sjön och 
ställer ut ett stort antal nyrenoverade träbåtsrariteter. Några av 
båtarna som ställs ut är världspremiärer, gamla träbåtar som 
efter 40-50 år på land nu återställts till nyskick. Bland rariteterna 
som KMK ställer ut kan besökarna beskåda båtar som Scout - 
Sjöexpress (1939), Droskan – Sjöexpress (1921), salongsslupen 
Olivia, racerbåten Tiger Too, Pilen – Sjöexpress (1939), Sea Fun 
– Ockelbobåtar (1959) och många fler.

– Vi är glada och hedrade att KMK nu valt att fira sitt 100-årsju-
bileum på Allt för sjön. Och jag är säker på att KMK:s utställning, 
med unika båtar upprustade i toppskick, kommer att attrahera 
en stor publik, säger Hanse Thorslund, projektchef för Allt för 
sjön.

På mässan finns också andra nytillverkade träbåtar. En av dem 
är en 5 meter lång replik av Herlins motorsnipa ursprungligen 
konstruerad 1933. Den ytbehandlas på traditionellt sätt med en 
blandning av trätjära, linolja och balsamterpentin.

– Ja, vi vet att det är flera tusen besökare som i första hand 
kommer till Allt för sjön för att se dessa rariteter, känna tjärdoft 
och minnas de gamla goda tiderna. I år får de verkligen den 
känslan här på mässan, säger Hanse Thorslund.

Kuriosa: KMK stod som arrangörer av den första båtmässan i 
Sverige som hölls i Saltsjöbaden 1922. 

Centerpartiet tar över ansvaret för sjötrafiken
Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har utsett Lukas 
Forslund (C) till ny ordförande för Sjötrafikberedningen. Lukas 
Forslund har under 2010-2014 suttit i Trafiknämnden, och har 
bakgrund som stadshuspolitiker i Stockholm.

– Jag vill se en storsatsning på modern och miljövänlig pendel-
båtstrafik. Pendelbåtar kan avlasta trängseln i buss- och spår-
trafiken och samtidigt skapa nya smarta genvägar genom och till 
Stockholm, säger Lukas Forslund (C).

Sjötrafikberedningen är en beredning under Trafiknämnden i 
landstinget och ansvarar för ärenden gällande kollektivtrafik till 
sjöss i Stockholmsregionen. 

– Tre nya pendelbåtslinjer kommer snart att invigas i Stockholm 
vilket känns oerhört spännande. Min och Centerpartiets ambition 
är att bygga ut sjötrafiken i både skärgården och på Stockholms 
inre vatten. Inte minst med miljövänliga elbåtar, säger Lukas 
Forslund (C). 

tranSportStyrelSen informerar 

Lättare att ansöka om dispens
Nu finns det en blankett tillgänglig som kan användas vid an-
sökan om undantag från föreskriftskrav på Transportstyrelsens 
webbplats. Blanketten kan även användas för ansökan om  
ekvivalens. Du hittar blanketten under Sjöfart/ E-tjänster och 
blanketter/Blanketter för Sjöfart/Undantag från föreskrift. 
Direktlänk: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/
Sjofart/Undantag-fran-foreskrift/ 

information om din prenumeration
Transportstyrelsen har nyligen fått en ny webbplats. I samband 
med att man konstruerade webbplatsen förändrades den tek-
niska lösningen för prenumerationsutskick. Därför behöver 
man nu få in prenumerationsanmälan på nytt från dem som vill 
ha prenumerationsutskick via e-post från TS. Det gör man på 
följande adress: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-
webbplatsen/prenumerera-pa-information/
Om du väljer att inte göra en ny anmälan så kommer du inte att få 
några nya prenumerationsutskick från Transportstyrelsen.

Kränkningar och särbehandling ombord
Transportstyrelsen har genom media och kontakt med utbild-
ningssamordnare uppmärksammat ett par fall där kvinnliga sjö-
fartsstudenter trakasserats.

Det är Transportstyrelsen som har ansvaret när det gäller till-
syn över arbetsmiljön ombord på fartyg. Som en väsentlig del 
av tillsynsmyndighetens ansvar ingår att motverka och reagera 
mot överträdelser inom tillsynsområdet. Ur alla perspektiv är tra-
kasserier oacceptabla. Det avser allt olämpligt och ovälkommet 
uppförande som, oavsett om det är avsiktligt eller inte, orsakar 
en känsla av obehag, förödmjukelse, rädsla eller oro hos perso-
nen som utsätts för det. Det är inte alltid individer som kränker, 
trakasserar eller diskriminerar. Organisationers struktur och 
tradition kan i vissa fall tillåta och ibland även uppmuntra sådana 
beteenden. Bortsett från mobbing är ett avgörande problem att 
en stor del av dem som trakasserar andra människor gör det 
omedvetet. Likväl faller beteendena under kränkande särbe-
handling. Därför är det ett viktigt steg att man ökar medvetenhe-
ten om trakasserier och mobbing bland alla.

Transportstyrelsen

person & företagsnytt



 
w
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Eldriven linfärja ger 107 ton mindre CO2 i Hamburgsund
Trafikverkets färjerederi arbetar med att utveckla en hållbar fär-
jedrift. Ett egenutvecklat system med eldrift via kabel, som inför-
des på linfärjan i Hamburgsund för drygt två år sen, har minskat 
halten av miljöpåverkande utsläpp med 90 procent. Kraven på 
säkerhet inom sjöfarten är höga och linfärjan i Hamburgsund är 
därför försedd med ett stödsystem som drivs med miljödiesel,  
i händelse av problem med eldriften. Efter två års prövotid kan 
rederiet konstatera att eldriften via kabel är stabil och pålitlig.  
Det nya systemet innebär ett stort lyft för miljön.

– Det är ett mycket glädjande resultat som visar att man kan 
åstadkomma mycket med tekniskt utveckling i kombination med 
mod att våga pröva nya vägar, säger Lars Nilsson, miljöchef på 
Trafikverket. 

Bränsleförbrukningen på Hamburgsundsleden har sjunkit 
drastiskt. Från en medelförbrukning per år av 38900 liter mil-
jödiesel ner till cirka 4000 liter 2013 och cirka 2000 liter 2014. 
Sedan 2012 (under två år) har 71800 liter diesel sparats in, vilket 
ger cirka 214 ton mindre i koldioxidutsläpp. Detta har ersatts 
med 208 kilowattimmar el, vilket med Svensk elmix ger cirka 
20 ton koldioxid. Totalt ger det en minskning med 90 procent. 
Jämför man energin som användes med diesel, så uppgår den till 
motsvarande 380 kilowattimmar. Med andra ord besparingar på 
koldioxidutsläpp motsvarande 107 ton per år! Färjerederiet går 
nu vidare med att konvertera fler lindrivna färjeleder. I december 
2014 installerades tekniken på Malöleden och nu står bland an-
nat Kornhallsleden, strax norr om Göteborg, på tur.

Viking Line samlar in pengar för en renare skärgård i 
östersjön
Viking Line har genom försäljning av nya plastkassar i taxfree- 
butikerna samlat in 50 000 euro till välgörande ändamål. Plast-
kassarna som säljs ombord har fått nytt utseende med ett mil-
jöbudskap på ena sidan av kassen. Kassarnas pris höjdes med 
några ören och mellanskillnaden har donerats till två organisatio-
ner som arbetar för en bättre miljö i östersjön: Håll Skärgården 
Ren rf i Finland samt Stiftelsen Håll Sverige Rent i Sverige som 
vardera erhöll 25 000 euro. 

Håll Sverige Rent har i över femtio år arbetat med att sprida 
kunskap om nedskräpning och miljöfrågor såväl på land som till 
havs. Verksamhetsansvarig för havsrelaterade frågor Jessica 
Ångström mottog Viking Lines donation den 28 januari. Hon ser 
Viking Lines initiativ som ett viktigt stöd i arbetet för ett skräpfritt 
hav. 

Eldriven vägfärja ger miljövinst på Orust
Nu tar Trafikverket ytterligare ett steg för att värna miljön på 
Orust genom att införa eldrift via kabel för vägfärjan på Malö-
leden. Under december genomförs installationerna ombord, 
något som kan påverka enstaka färjeturer. Vägfärjan Maj på 
Malöleden är en föregångare inom miljöområdet, eftersom hon 
har drivits med batterier sedan femton år tillbaka. Trafikverkets 
Färjerederi har fortsatt att utveckla tekniken för miljövänlig 
framdrift och istället för att förnya batterierna har man nu byggt 
om färjan för direktverkande eldrift. Färjan är fortsatt lindriven 
men har utformats för att drivas förnybart. Energin leds via en 
strömkabel, som rullas ut vid varje resa. Det innebär ett mer 
effektivt driftsystem jämfört med den tidigare batteridriften. 
Ombyggnaden av vägfärjan Maj är ett led i Färjerederiets arbete 
att miljöanpassa sjöfarten. Tekniken finns sedan två år tillbaka på 
Hamburgsundsleden i Tanums kommun och lösningen har visat 
sig vara robust. Nästa steg blir att gå vidare med att elektrifiera 
fler lindrivna färjeleder i rederiets regi. Malöleden går mellan 
Malö och Fröjdendal på Orust i Bohuslän. 

Miljö och teknik

FOTO: 
KASPER DUDzIK
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Dags att söka fartygsstöd 2015
Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av 
Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att 
kunna k-märkas. Stöd kan ges till arbeten som har en kulturhis-
torisk inriktning och görs på sådant sätt att det tydliggör farty-
gets historiska värde. Senast den 15 mars måste ansökan postas 
till Statens maritima museer, Box 27131, 102 52 Stockholm.  
Mer information om bidraget och ansökningsblanketter finns på 
www.sjohistoriska.se/Kusten-runt/Fartyg--batar/Bidrag-till-
historiska-fartyg/.
Är det något du undrar över kontakta Claes Wollentz på 
Sjöhistoriska museet telefon 0455-359 358 eller e-post  
claes.wollentz@maritima.se.

blueflow växlar upp
Blueflow Technologies har sedan 2006 levererat bränsle- och en-
ergiuppföljningssystem för bränslemätning och besparing till den 
svenska skärgårdsmarknaden. Nu tar man klivet in i ett större 
segment av fartyg genom en installation på fartyget M/T Ardea 
som opereras av Crew Chart Ship Management. Med denna in-
stallation så räknar man med att få en plattform för den fortsatta 
utvecklingen av sina produkter. Målsättningen är att tillhandahål-
la ett komplett energiuppföljningssystem helt anpassat för denna 
typ av fartyg. 

Saft certifierade av bV
Saft, tillverkare av avancerade batterier, inte minst för den ma-
rina marknaden, har just tagit emot certifikat för högsta nivå av 
produktsäkerhet för sin nya Seanergy-serie av Li-Ion Super-Iron 
Phosphate(R) (SLFP) batterimoduler, utvecklade speciellt för 
marina applikationer som arbetsbåtar, färjor, supplybåtar, kryss-
ningsfartyg och lastfartyg. Bureau Veritas har utfärdat certifikatet 
efter genomgripande tester i enlighet med befintliga marina 
standarder och specifikationer. De främsta fördelarna med tekni-
ken Li-Ion Super-Iron Phosphate är den överlägsna säkerheten, 
den höga effektiviteten, den långa livslängden, det stora antalet 
cykler, den snabba laddningen samt möjligheten till stort effek-
tuttag.

Kultur & boknytt

pressreleaser

Passagerarfartyget Sunnan byggd 1968 har nyligen 
K-märkts. Hon har under åren döpts om och byggts 
om av olika ägare men kom tillbaka till Stockholm 
1998. Därefter har hon efter omfattande renove-
ringsarbete återställts till ursprungligt utförande. 

Utö Rederi och Rederi ballerina valde 
Skärgårdsredarnas försäkringslösning

 

Utö Rederi och Rederi Ballerina har just tecknat om 
försäkringen i Skärgårdsredarna med Willis som försäk-
ringsmäklare. VD Gustaf Myrsten delar med sig av sina 
erfarenheter.

Vad var det som gjorde att ni bestämde er för att 
teckna försäkringen?
De speciellt anpassade villkoren för vårt tonnage med 
bl.a. maskinförsäkring.

Har ni fått lägre premier i något avseende?
Ja, lägre på P&I. Marginellt på kasko men då ingår utökat 
skydd såsom exempelvis maskinförsäkring m.m.

Vilka fördelar ser du med Skärgårdsredarnas försäk-
ringslösning?
Om kollektivet kan hålla skadorna nere får vi alla lägre 
premienivåer.

Hur var bemötandet från Willis?
Korrekt och snabbt. Vi fick offert inom en vecka.

Redaktionenfrågade:

Gustaf Myrsten vid nya elfärjan Sjövägen.
FOTO PÄR-HENRIK SJöSTRöM
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De nya EU-reglerna innebär en stärkt 
ställning för passagerare som drabbas 
vid olyckor till sjöss. Reglerna innebär 
bland annat att transportörerna alltid 
ansvarar för uppkomna skador vid 
sjöfartsolyckor, det vill säga även om 
man inte varit oaktsam. Transportö-
rerna är skyldiga att ha en försäkring 
som täcker de krav på ersättning som 
passagerare har rätt till om en olycka 
inträffar. Passagerarna har också rätt 
till förskottsutbetalning av försäk-
ringsersättning och transportören är 
skyldig att informera passagerarna om 
deras rättigheter.

12-båtar undantas
I lagrådsremissen föreslår regeringen att detta stärkta skydd för 
fartygspassagerare ska gälla för fler inrikes transporter. Passa-
gerarnas skydd kommer att stärkas också vid kortare transpor-
ter med mindre fartyg än vad som är fallet i dag. De miljonals 
resenärer som varje år reser med skärgårdstrafiken kommer få 
förstärkt skydd. Undantag görs endast för de fartyg som inte får 
transportera fler än tolv passagerare.

Försäkringsintyg obligatoriskt
Det blir också möjligt att straffa en transportör som bryter mot 
skyldigheten att ha en försäkring och förbjuda ett fartyg som 
saknar intyg på att försäkringen är betald att fortsätta sin resa. 
Gränsen för det totala skadeståndsansvar som kan åläggas en 
transportör höjs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i samband med att Sve-
rige tillträder 2002 års Atenkonvention.

– Förslagen stärker passagerarnas situation. Skyddet för far-
tygspassagerare varierar i dag beroende på vilken typ av fartyg de 
reser med. Det är inte rimligt. Samma möjlighet att få ersättning 
måste så långt som möjligt gälla för alla som reser med fartyg, 
säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en 
kommentar.

Ansvarsförsäkring krav för medlemskap sedan länge
Skärgårdsredarna har i sina remissvar påpekat att även s k 
12-båtar bör omfattas av kravet. Dessa har lägre säkerhetskrav 
och ofta ingen tillsyn, därför borde passagerare på just dessa 
fartyg ha ett stärkt försäkringsskydd. Medlemmar i Skärgårds-
redarna har redan ansvarsförsäkring, vilket är ett inträdeskrav 
i föreningen sedan många år. Genom att undanta 12-båtar från 
kravet kan de certifierade passagerarfartygen komma att utsättas 
för otillbörlig konkurrens, menar Skärgårdsredarna. 

Förstärkt skydd
för fartygSpaSSagerare 
EU har skärpt transportörernas ansvar vid internationella och inrikes fartygstransporter med större fartyg. Reglerna byg-
ger på 2002 års atenkonvention. i en lagrådsremiss från Regeringen föreslås nu att Sverige ska tillträda denna konvention. 

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
120 medlemsrederier med 360 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 11 miljoner fordon runt om i Sverige. Sammantaget 
förfogar medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik.

Bli medlem i Skärgårdsredarna!
Skärgårdsredarna arbetar för att förbättra villkoren för rederier med mindre passagerarfartyg.
Vi verkar för bra näringsvillkor, ett begripligt och rimligt regelverk samt informerar internt och externt  
om branschfrågor. Vi gör också gemensamma upphandlingar vilket ger förmånliga medlemsavtal.  
Skärgårdsredarnas medlemsförsäkring är specialanpassad för branschen och har konkurrenskraftiga  

premier och villkor. 

Som medlem kan du alltid kontakta vårt kansli eller någon i styrel-
sen om du behöver hjälp. Du får dessutom alla våra publikationer och 
aktuell information utan kostnad. Vid årsskiftet var 120 rederier med 
sammanlagt 360 fartyg medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger 
en ännu starkare förening.

”Genom att försäkra våra fartyg i Skärgårdsredarnas 
 kollektiva försäkringslösning känner vi oss säkra på att 
 vi har ett fullgott skydd.”
 Gustaf Myrsten, Utö Rederi och Rederi AB Ballerina

 
 För medlemskap kontakta kansliet, info@skargardsredarna.se 
 eller ordföranden Henrik Börjesson på telefon 070-543 37 82.

FOTO LEENA TEGEVI
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På förlaget tog man kontakt med Chal-
mers för få till stånd ett samarbete. Intres-
set var stort och hösten 2005 kom första 
boken ut i serien ”Sjöfartens handböck-
er”. Den hette ”Navigation för fartygs-
befäl klass VIII” författad av Lars-Eric 
Carlsson, då verksam vid Chalmers. 
Boken föreligger nu i sin andra upplaga 
från 2011. Samarbetet med Chalmers har 
fortsatt men förlaget har numera även 
ett samarbete med Sjöfartshögskolan vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar.

Serien växte snabbt med böckerna ”Ra-
diokommunikation till sjöss – VHF” av 
Sven-Göran Palm, ”Fartygs stabilitet” 
av Mikael Huss, ”Sjömanskap” av Björn 
Borg och ”Maskin- och ellära för maskin-
befäl klass VIII” av Monica Lundh. 2010 
tog förlaget dessutom över utgivningen 
av ”Sjötrafikföreskrifter m.m.” ”Sjöfar-
tens handböcker” växer fortfarande och 
omfattar i dag ca 30 titlar och böckerna 
används även av andra kursarrangörer 
runt om i Norden.

I och med boken ”Båtkörkortet” av Gö-
ran Wahlström och Björn Borg m.fl. som 

utkom i sin första upplaga 2007 började 
man på förlaget att även titta på litteratur 
för fritidsjöfolk. Det har under åren bli-
vit titlar såsom allt ifrån ”Barn ombord” 
av Andrea Sundstrand och Josefine Haa-
mer von Hofsten till ”Ostindiefararen 
Götheborg”, en bok om det återskapade 
1700-talsskeppets första äventyrliga resa 
till Kina. Boken är skriven av skeppets 
kapten Peter Kaaling. Nyligen utkom rese- 
skildringen ”Över tre oceaner” av Lars 
Hässler.

Ett gott tillskott vad gäller fritidsjöfarts- 
litteraturen fick förlaget 2014 när man 
förvärvade Bilda förlags välkända se-
rie ”Sjöliv”. I serien återfinns bl.a. den 
klassiska läroboken ”Navigering och 
sjömanskap” av Jonas Ekblad och Börje 
Wallin, ”Sjöväder” av Anders Ljungkvist 
och ”Båtmanövrering” av Jonas Ekblad. 
Totalt sett består förlagets utgivning inom 
sjöfart och båtsport i dag av ca 60 titlar. 
Förlaget tänker fortsätta växa och har 
planer på att digitalisera ett flertal titlar.

text: olle hed

Jure förlag siktar på sjöfarten
Jure Förlag började sin verksamhet i mitten av 1990-talet och utgivningen bestod i början mestadels av juridisk litteratur.  
Grundare var anders Karlsson och Olle Hed med tidigare erfarenhet från förlags- och bokhandelsbranschen. Man hade på förlaget 
tankar om att utvidga verksamheten till nya områden. 2005 anställdes Mattias Widlund som tidigare studerat vid Chalmers och 
marinen. Han tyckte att det fanns ett behov av modern, kvalificerad kurslitteratur för de svenska sjöfartsutbildningarna. 

Fr v: Mattias Widlund, 
Helena Westerberg 
och Olle Hed på Jure 
Förlag.

Andra upplagan

Innehåller övningsuppgifter

Andra upplagan

ISBN 978-91-7223-539-7

Boken innehåller övningsuppgifter som också kan laddas ner 
från www.juresjofart.se.

Monica Lundh är sjöingenjör, teknologie doktor och forskar 
inom området maskinrumsergonomi och säkerhet vid Institu- 
tionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers tekniska hög- 
skola.

9 789172 235397

ISBN 978-91-7223-539-7

M
askin- och ellära för m

askinbefäl klass V
III 

A
ndra upplagan 

M
onica Lundh

Hälso- och  
sjukvård ombord

En handbok för sjukvårdande befäl
Dan Edman och Ingegerd Snöberg

S j ö f a r t e n S  h a n d b ö c k e r

beställningar JURE AB, Artillerigatan 67, 114 45 Stockholm.
telefon 08-662 00 80. fax 08-662 00 86.  

e-post order@jure.se
Beställ dina böcker på www.jure.se

ISBN: 978-91-7223-541-0

9 789172 235410

ISBN 978-91-7223-541-0

Hälso- och sjukvård ombord är en hand- och kursbok särskilt 
framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som 
råder ombord på fartyg.

I det operativa arbetet begär sjukvårdaren ombord rådgivning 
från en legitimerad läkare i land (Tele Medical), som ska ställa 
en preliminär diagnos och ordinera olika typer av åtgärder och 
eventuell medicinering. Boken skildrar vanligt förekommande 
sjukdomar och de praktiska moment som läkaren kan komma att 
ordinera efter kontakt. Dessutom behandlas reglerna kring bl.a. 
skeppsapotek, journalföring och dödsfall ombord.

Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till 
certifikatet Medical Care.

INNEHÅLL:
– Hälso- och sjukvård till sjöss
– Praktiska moment
– Sjukdomar
–  Kris och psykiska hälsoproblem
– Ögonproblem
– Tandvård

–  Skeppsapoteket och 
journalföring

– Förlossning
– Dödsfall ombord
– Vaccinationer

Dan Edman är sjuksköterska, utbildad vårdlärare och verksam som 
konsult inom sjukvårdsutbildning.

Ingegerd Snöberg är utbildad distriktssköterska, filosofie 
magister i omvårdnad samt verksam som universitetsadjunkt 
och ämnesansvarig för hälso- och sjukvårdsutbildningen vid 
Sjöfartshögskolan i Kalmar.

H
älso- och sjukvård om

bord
  

 
En handbok för sjukvårdande befäl 

 
D

an Edm
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Några av "Sjöfartens 
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I turismens fotspår har också kommu-
nikationerna spelat en viktig roll, inte 
minst genom sjötrafiken som gjorde det 
möjligt att uppleva den historiska och 
storslagna kulturen runt Siljan och som 
sedan 1870-talet kom att betyda myck-
et för de allmänna kommunikationerna 
runt socknarna. Ett av de fartyg som 
sedan dess trafikerat Siljan är ”Gustaf 
Wasa”, eller ”Wasen” som hon kallas 
i folkmun. Hon är idag ett av världens 
äldsta passagerarfartyg som ännu är i 
drift. Hennes långa historia har varit 
minst sagt brokig och omfattande, och 
i samband med en brand ombord 1982 
tog utvecklingen en intressant riktning. 
Efter branden var risken överhängande 
att ”Wasen” skulle säljas för skrotning, 
innan några eldsjälar från bygden kom 
till fartygets räddning. En av dessa var 
Per Erik Sandberg, på bygden kallad 
”Klockar Per” och ägare till Klockar-
gården i Tällberg. Per, som sedan unga 
år haft en stark känsla för bygdens 
kulturhistoria, insåg vikten av att räd-
da fartyget. Stiftelsen m/s Gustaf Wasa 
bildades och övertog fartyget för den 
symboliska summan 1 krona. Plane-
ringen för en omfattande restaurering 
inleddes. Genom träget arbete kunde också kommunerna Mora, 
Leksand och Rättvik övertalas att investera totalt 4 miljoner 
kronor i projektet. Driftsbolaget Siljans Båttrafik bildades med 
Klockar Per som ordförande. Bolaget skulle fungera som en ga-
rant för återuppbyggnaden och bevarandet av fartyget. Klockar 
Per hade egentligen ingen större kunskap om hur man i prak-
tiken skulle organisera det praktiska arbetet, och han började 
förutsättningslöst kontakta personer runt om i landet som kunde 
tänkas hjälpa till. 

Många frågor
Jag träffade Per under en ”pionjärträff” där flera av de ursprung-
liga medlemmarna i SWEREF Skärgårdsredarna återförenades 
på sensommaren i Mariestad med Sonny Modig som värd. Under 
träffen berättade Per om hur de första idéerna tog form: 

” Jag hade hjälp av att jag under den här tiden också var verk-
sam som fritidspolitiker inom turiströrelsen i kommunen. Jag 
insåg naturligtvis hur mycket fartyget betydde för turisttrafiken 

och att vi så snart som möjligt måste 
få henne i skick för den kommande 
turistverksamheten på Siljan. Men när 
det gällde restaureringsarbetet hade vi 
inom stiftelsen egentligen ingen kun-
skap om hur kalkylerna skulle göras. 
Det räckte inte med en hotelldirektör 
och andra amatörers i stort sett obe-
fintliga kunskaper för att komma vi-
dare. Jag började fundera på vem eller 
vilka som hade kunskap och skulle 
vara behjälpliga eftersom det bevis-
ligen fanns en omfattande trafik på 
både öst- och västkusten och på insjö- 
arna. Det gällde att vara ödmjuk och 
fråga sig fram. Jag ringde runt och 
undersökte vilka kontakter jag skulle 
kunna hitta. Det handlade ju först och 
främst om ett förhållandevis litet fartyg 
och inte om en stor redarförening. 

Första träffen
Jag fick napp på några som kunde 
tänka sig att hjälpa till. Vi kunde inte 
spendera några stora summor för att 
bjuda in de första kontakterna, men 
eftersom jag hade ett hotell kunde jag 
i alla fall erbjuda en angenäm vistelse 
på Klockargården. Jag frågade helt 

enkelt om de hade lust att komma upp till Tällberg och prata 
lite båtar, så skulle jag gärna bjuda på en trevlig weekend. De 
var mer än välkomna. Det var flera som tyckte att det kunde 
bli en trevlig utflykt, och på så sätt fick jag kontakt med rätt 
sorts folk, med både lite och mycket kunnande för det komman-
de restaureringsprojektet. Det handlade i första hand om små- 
entreprenörer och vad jag kallade ”klurgubbar” som inte köpte 
alla tjänster utan mer såg till att förhandla fram dem baserat på 
kompiskontakter. De här kontakterna togs löpande under perio-
den 1982 och framåt, samtidigt som vi parallellt arbetade vidare 
med ”Gustaf Wasa”. Vi skapade också olika jippon, tävlingar 
och erbjudanden för att samla in pengar till projektet. 

Under hela 1982–1983 pågick planerings- och restaurerings-
arbetet för att få fartyget klart för den viktiga turisttrafiken. Det 
var en period med spontana kontakter och utan protokoll. Invig-
ningen av den nyrestaurerade ”Gustaf Wasa” kunde ske redan 
1 juni 1984, samtidigt som det var viktigt att löpande sköta och 
organisera trafiken.  Fortsättning nästa sida.

Eldsjälen på Klockargården

Det finns väl knappast något så hisnande vackert och storsvenskt som utsikten 
från Tällberg över Siljansbygden. Sedan urminnes tider har människor sökt sina 
boplatser här uppe på tunen. Namnet Tällberg härstammar för övrigt från det 
gammalsvenska ordet ”thaellebaerghe”, med betydelsen ”det tallbevuxna berget”. 
Hit har turister sökt sig åtminstone sedan 1700-talet. En kulturbygd som varit 
sinnebilden för den ursprungliga svenska bondekulturen. 

Föreningens förste ordförande Per Erik  
”Klockar Per” Sandberg ombord på Sonny  
Modigs m/s ”Bellevue” sensommaren 2014.

Lennart Jarnhammar | porträttet
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SWEREF bildas
Andra eller tredje gången vi träffades på Klockargården sa vi 
spontant att arbetet hade utvecklats till ett mycket givande forum 
för att prata båtar och diskutera förhållandena inom kust- och 
insjötrafiken i landet. Jag föreslog att vi skulle bilda en förening 
eller organisation för att upprätthålla de skapade kontakterna 
och kunna prata vidare. På så sätt fick vi klart för oss vilka vi 
skulle bjuda in för att komma vidare. I det här läget hade vi även 
fått den första kontakten med sjöfartsmyndigheterna för att kun-
na parera alla bestämmelser som var viktiga att följa.”

På initiativ av Klockar Per, som var ordförande i Siljans Båttra-
fik AB, samlades en grupp inbjudna hos Per och hans fru Ing-
rid hemma på Klockargården till en konferens den 5–6 februari 
1988. De inbjudna var alla redare för mindre passagerarfartyg 
i turisttrafik, och alla fanns upptagna i Sjömansregistret. Till 
konferensen infann sig ett 25-tal deltagare som representerade 
sammanlagt 18 företag och 37 fartyg. Under konferensdagarna 
diskuterades frågor som rörde erfarenheter från den praktiska 
fartygsverksamheten. Det handlade om sjöfartsbestämmelser, 
personal och löner, teknik, underhåll och nyanskaffningar, pris-
sättningar, bokningar, marknadsföring och många andra viktiga 
gemensamma frågor. Samtalen mynnade ut i ett gemensamt för-
slag till att bilda en ny intresseförening. I ett tidigt skede föreslogs 
namnet Turistredarföreningen, men det ändrades sedermera till 
Sveriges Redarförening för mindre passagerarfartyg. 

Första styrelsen
Till den första interimsstyrelsen valdes följande personer: Per 
Sandberg (ordförande), Tällberg, Jens Carlsson (vice ordföran-
de), Dalarö, Jan Arnold (sekreterare), Stavsnäs, Lennart Karlsson 
(kassör), Brastad, med suppleanterna Gunnar Sjöblom, Run-
marö, Birger Åström, Leksand, Jan Schröder, Utö, Filip Anders-
son, Strömstad och Sonny Modig, Mariestad.

Vid det följande styrelsemötet den 3 oktober 1988 i Sjötorp 
konstituerades styrelsen samtidigt som ett antal praktiska frågor 
rörande föreningens kommande organisation och stadgar togs 
upp. Arbetet fortsatte löpande under våren 1989, och under tiden 
hade medlemsantalet snabbt vuxit till 36 företag. 

Klockar Per fortsätter: ”Det var speciellt två frågor som vi 
ansåg vara viktiga. Hur klarar man myndighetskraven när man 
restaurerar en båt? Och, viktigast för min egen del: Hur kör man 
trafiken, hur tar man betalt och hur många passagerare kan man 
ta ombord?

De första publikationerna
Det var i detta tidiga skede vi även tog in Folke Nordlinder i 
arbetet. Han var journalist och tecknare i Falun och var van att 
producera annonser och trycksaker. Folke drev också ett eget 
mindre turistrederi med trafik på sjön Runn söder om Falun. 
Han kunde hjälpa oss med att visualisera vad vi arbetade med. 
Jag hade en idé om att göra en broschyr som skulle belysa hur 
fartygstrafiken fungerade, medan andra mer var intresserade av 

personalfrågor och bestämmelser. I det läget var de flesta inte 
alls vana att samannonsera de olika trafikdelarna och att arbe-
ta fram en gemensam broschyr för alla farvatten i landet, men 
jag var inriktad på att i första hand marknadsföra föreningens 
verksamhet.

Vi blev tidigt också uppvaktade av två personer som var villiga 
att producera en föreningstidning. Det var egentligen inte vårt 
eget beslut, utan vi blev helt enkelt kontaktade av Anders och 
Per Ahlerup i Solna, som var verksamma med andra liknande tid-
ningsutgivningar. De var villiga att ge ut tidningen på eget förlag 
mot att kunna göra tidningen till ett annonsforum för branschen. 
Vi tackade ja till erbjudandet eftersom det naturligtvis var eko-
nomiskt gynnsamt för vår nybildade förening. Ahlerups lovade 
att producera en tidning för den mindre sjöfarten, som de döp-
te till Redaren. Den skulle komma ut med 6 –7 nummer per år 
med nyheter övervägande från den mindre sjöfarten och skulle 
även innehålla nyheter från kommunerna om deras satsningar på 
mindre sjöfart till exempel i samband med turismen. Tidningen 
lovade också att bli ett annonsforum för branschen och innehålla 
en köp- och säljmarknad. Det första numret kom ut i juni 1988 
och blev en viktig dokumentation av föreningens tidiga arbete.

Föreningsregister och datorisering
Efter något år kom också Kurt Sundqvist från Höga kusten med 
i föreningen. Kurt blev betydelsefull eftersom han, utöver sin tu-
risttrafik längs Norrlandskusten, hade en ovärderlig kunskap om 
den växande datavärlden. Han var även insatt i för oss nödvän-
digt registerarbete med föreningens fartyg. Jag ansåg också att 
det var av stor vikt att förmedla vilka vi var i föreningen och hur 
stora vi var – hur många fartyg det rörde sig om och hur många 
passagerarplatser vi representerade totalt. Helt enkelt hur myck-
et vi kunde producera i farvattnen med turisttrafik. Det var en 
stor och viktig verksamhet som snart kom att omfatta praktiskt 
taget hela landet. På så sätt gjorde man både en teknisk och en 
marknadsmässig uppbyggnad av hela föreningens sjöfart, och 
grunden lades för föreningens framtida arbete”, avslutar Klockar 
Per om den första tiden. 

Föreningen fortsatte sedan att växa för varje år; antalet med-
lemmar ökade och fartygen blev allt fler. 

I dag har Klockar Per och hans fru Ingrid låtit den yngre gene-
rationen på Klockargården ta över. Men något minskat intresse 
för bygdens kultur och historia går inte att upptäcka. Tvärtom 
handlar det om en ständigt brinnande eldsjäl. Det lär nog inte gå 
ur Per i första taget. 

i kommande nummer av Skärgårdsredaren  
fortsätter berättelsen om de tidiga åren i föreningens historia och  
vilka människor som kom att få stor betydelse för utvecklingen.

Första numret av 
Redaren nr 1 från 
juni 1988 med far-
tyget Gustaf Wasa 
på framsidan.

Turistångaren 
”Gustaf Wasa” 
som restaure-
rades 1988–89 
och kom att 
bli upptakten 
till bildandet 
av Sveriges 
Redarförening 
för mindre pas-
sagerarfartyg 
1988.

Lennart Jarnhammar | porträttet
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Nyfikna på vad som döljer sig bakom det 
kända namnet kastar vi loss och går 230 
grader sydost från Haugesund över Si-
rafjorden mot Utsiras norra hamn cirka 
åtta sjömil rakt ut i Nordsjön. Vi har fan-
tastiskt sensommarväder med sol och en-
dast svag vid och har laddat med nybryggt 
kaffe, nybakt kneipbröd, ”fårepölse” och 
Jarlsbergsost till lunch.

En del dyningar i vattnet skvallrar dock 
om ovädret som härjade i området någ-
ra dagar tidigare, men vi får i skön och 
lugn överfart till Utsira som lär betyda ”ö 
i havet”. Stället är en av de sista skandi-
naviska utposterna i väst. En bit längre ut 
väntar Shetlandsöarna, Orkneyöarna och 
Färöarna.

Hamnen i Norevåg är kolugn och gäspig 
som en kökssoffa i Kronblomsserien. Vi 
lägger till och tar oss en tur i området och 
landar sedan på matstället Dalanaustret 
precis vid vattenkanten. Det är i själva 
verket ett sillager från 1850 från Karmöy 
som demonterats och byggts upp på nytt 
på Utsira.

Vi slår oss i slang med Sölvi Austrheim 
som basar över grytorna i köket den här 
dagen. Om Sölvi kan sägas att hon har en 

son som rott mellan Utsira och Hauge-
sund på sex timmar. Det anses vara en stor 
bedrift. Sölvi är vidare en suverän kock 
och dessutom enögd:

– Jag var på Kanarieöarna på semester 
och hade köpt fina apelsiner. De var dock 
knepiga att skala så jag tog hjälp av en 
gaffel. Men gaffeln slant och for rakt upp i 
ena ögat på mig. Sedan dess har jag klarat 
mig med ett intakt öga och det går faktiskt 
rätt bra, säger hon med ett snett leende.

Vi får middagssällskap av kedjerökan-
de Kai Börresen som bland annat arbetar 

med turism på Utsira. Han har lovat att ta 
oss med på en rundtur till de givna attrak-
tionerna på ön. 

På bordet dukas upp smörstekt och ny-
fångad kveite, morotspuré, dill och klyft-
potatis. Det doftar förföriskt och smakar 
gudomligt.  Mellan tuggorna frågar vi om 
livet på Utsira och får veta att vädret är ett 
ständigt samtalsämne.  

– Vi tvingas ju att hantera och leva med 
alla typer av väder, säger Sölvi.  Många av 
oss har dessutom väderfenomen som spe-
cialintresse och pratar gärna om storm-
styrkor, stjärnhimlar och ljus. Och så har 
vi ju bara har två årstider; vår och höst. 
Golfströmmen sätter stopp för vintern 
och isen och på sommaren blir det sällan 
varmare än tjugo grader. 

Det berättas vidare att många tror att 
Utsira är ett väldigt tyst och lugnt sam-
hälle och att folk på ön inte har så mycket 
att göra.

– Sanningen är att alla pysslar och job-
bar och är med  i arbetsgrupper och före- 
ningar. Vi har till exempel en 17 maj-
grupp som årligen arrangerar national-
dagsfirandet. Till vardags jobbar många 
som sjömän eller på oljeplattformar. 
Många kvinnor arbetar i kommunhuset 
som huserar, förutom förvaltningen, bad, 
bibliotek och äldreomsorg. 

Plötsligt ringer Sölves telefon. Det är fis-
karen Björn som hör av sig från sin kutter 
ute på havet och undrar om hon är intres-
serad av fin kveite.

Utsira 
Storyn bakom namnet

TExT: ARNE SPÅNGBERG  •  FOTO: ATLE GRIMSBy & ARNE SPÅNGBERG

Syd Utsira klingar salt hav och marint liv så det stänker om det. Många känner 
igen namnet från sjörapporten där angivelserna från Utsira rapporteras mellan 
Fiskebankarna och Skagen och Kattegatt. Så här kan det låta: 
Syd Utsira: Sydost, svag vind, 3-6. God sikt.

Kocken Sölvi Austrheim vid grytorna.

Politikern Marte Eide Klovning.
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– Tror jag det, säger Sölvi och berättar 
att Björn förser de flesta på ön med färsk 
fisk.

Efter kaffet på maten tar vi oss en tur 
den i stort sett trädlösa ön som faktisk är 
världsberömd för sitt rika fågelliv. Här 
ska 321 arter ha skådats. Vecka 40 kallas 
lokalt ”bombeuke” och syftar på inva-
sionen av flyttfåglar.

Vi kör mot fyrsamhället som ståtar med 
två fyrar av huggen gråsten från 1843-44. 
I dag är den automatiserad men intakt 
och den har en räckvidd på 78,2 meter. 
Den är med sina 68 meter över havet Nor-
ges högst belägna fyr. Den avger tre blin-
kar varje minut.

Fyrsamhället omfattade som mest fyra 
familjer och var tillsammans med lots- 
stationen samhällets grundpelare. Kring 
samhället betade får och skotska hög-
landskor. År 1867 tillkom det som i dag 
är Norges äldsta väderstation i samman-
hållen drift. 

– Boskapen, fisken och grödorna, gjor-
de byn nästan självförsörjande, berättar 
Kai och tänder en cigarett innan han be-
rättar om nazisterna som redan i april 
1940 ockuperade Utsira. Över 400 tyskar 
ska ha huserat på ön.

– Man var ute efter radiostationen och 
lät bygga flera kanonställningar varav i 
dag två finns kvar. Det hindrade dock inte 
britterna från att bomba stationen 1944.

Turen går vidare längs huvudvägen till 

Kommunhuset på Siratun mitt på ön där 
vi tittar på bysten av barnmorskan och  
åttabarnsmamman Åse Helgesen som val-
des till Utsiras, och Norges, första kvinn-
liga kommunordförande 1926. Uppgiften 
om valet lär ha skapat löpsedlar runt om i 
världen. Kommunstyrelsen bestod de när-
maste åren av elva kvinnor och en man 
och det hade inte minst länsmannen syn-
punkter på:

– Skandal, slog han fast och krävde 
omval. Justitiedepartementet avslog dock 
begäran. Sedan var det fritt fram för det 
Stavanger Aftenblad kom att kalla ”skjörte- 
regimet”, alltså kjolregimen, att ta hand 
om kommunledningen.

Vi kringlar oss genom Siradalen och kikar 
på lotsstugan som är det enda minnet efter 
Utsirar tappra lotsera. Fortfarande seglar 
dock nyrenoverade 43-fotaren ”Sira” som 
efter åren i lotstjänst nu går i safaritur.

Den södra hamnen byggdes 1865-70 
och blev landets första statliga hamn. Ska-
pelsen blev till stor hjälp för fiskeflottan, 
i synnerhet i dåligt väder. Vi parkerar och 
hälsar på några herrar som ska ut i liten 
båt och rycka torsk. Förbi på vägen kom-
mer ett gäng skränade unga män som är 
ute på svensexa.

– Det är Martin som ska gifta sig. Grab-
barna bjuder på några öl och lerduveskyt-
te, får vi veta. 

Utanför butiken, öns enda, ler Åsa Hel-
gesens efterträdare i modern tid, arbeider-

partiets Marte Eide Klovning, brett. Hon 
är såväl populär som driftig ordförande i 
kommunen och vi undrar vilka frågor hon 
prioriterar:

– För att utvecklas ytterligare behöver 
Utsira utvidga samarbetet och utbytet 
med fastlandet. Jag tycker vidare att det 
är viktigt att inspirera den yngre genera-
tionen som ju ska ta över ön. Det ska vara 
lätt för dem att låna pengar till att starta 
företag med. Jag brinner också för samar-
bete med andra fyrsamhällen, inte minst 
när det gäller kulturfrågor. Ta till exempel 
fyrprojektet ”On the Edge” som betydde 
mycket för Utsira.

Vi frågar också om tips om Utsira till 
besökande båtfolk och får veta att prome-
nadstigarna Vikingalöpa och Nordsjölö-
pa inte får missas och det gäller också 
fyrarna. Just Vikingalöpan bjuder på en 
tur i folkvandringens spår vilken ägde 
rum under Keltertid 400 år efter Kristus. 
Nordsjölöpan passerar bland annat Utsi-
ras berömda fågelstation.

Innan hemfärd besöker vi också delar av 
öns världsberömda energianläggning, Ut-
sira vindpark, vars tio turbiner togs i drift 
för tio år sedan och då var världens första 
fullskaliga anläggning för produktion och 
lagring av vindenergibaserad vätgas. Tan-
ken med projektet är att visa exempel på 
hur isolerade samhällen på egen hand kan 
tillgodose sina behov av energi.

FaKTa: UTSiRa

Position: N 059 grader 18 ́  
E 4 grader 53´.

Hemsida: www.utsira.no 
med turistinfo.

Förbindelser: Rutebåt 
dagligen från Haugesund

Befolkning: 230 invånare. 
25 % under 25 år.

Yta: 6 km².

Sova: Se hemsidan. Utsira 
Havsturer har 64 sängar.

Äta: Dalanaustet i Norevåg. 
Sildaloftet i Sörevåg där 
också butiken Joker har 
servering.

Gästhamnar: Norevåg har 
vatten, diesel, sopcontainer. 
Sörvåg har vatten, sopcon-
tainer, toalett. Platserna är 
gratis och det finns tillgång 
till el.

Butik: Joker i Sörevåg.
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Sveriges världsunika ångbåtsflotta är 
ett viktigt kulturarv som förvaltas av vår 
bransch. Många har genom åren bidragit 
till detta. Finurliga tekniker, kloka politiker, 
outtröttliga passagerare och inte minst kul-
turpersonligheter bakom penna, pensel och 
mikrofon. Vi minns Cornelis Ångbåtsblues, 
Roland Svenssons mustiga tavlor och Bo 
Grandiens spalter i DN (det var han som 
uppfann ångbåtsbiffen).

Sedan finns som alltid de skygga, blyga 
tillskyndarna. En okänd sådan har nyligen 
uppmärksammats i en biografi av förfat-
taren Per Westberg – diktaren, drömma-
ren och servitören Gustaf Adolf Lysholm. 
Förutom sina verk, breven till systern i 
Hässleholm och samtalen med Wästberg 
själv, tycks Lysholm ha sopat igen alla spår 
efter sig. 

På en plats finns dock glänsande minne
av författaren kvar. Måhända valde han 
platsen med omsorg för det var inte billigt. 
I trappan från övre till nedre däck på ång-
fartyget Blidösund sitter en mässingsskylt 
med namnet i versaler GUSTAF ADOLF 
LySHOLM och i det nedre högra hörnet 
årtalet 1989. Året innan Lysholm, märkt av 
sjukdom, ensam dog i lunginflammation på 
något okänt sjukhus i Stockholm.

Historien är den att ångfartyget vid den ti-
den var allvarligt märkt av sin ålder och bok-
stavligen höll på att sjunka av rostangrepp 
underifrån. En insamlig startades 1988 för 
att rädda fartyget. Många bidrog med min-
dre summor. Ett drygt tiotal lockades med 
löfte om en evig mässingsplakett ombord 
att bidra med minst 20 000 kr. Det var 
främst större företag som banker och fond-
kommissionärer som förtjäntfullt lättade på 
plånboken. Och Gustaf Adolf Lysholm.

Det här har aldrig uppmärksammats el-
ler väckt några frågor. Några ombord hade 
på den tiden hört talas om författaren, som 
kanske var mest känd för att han arbetade 
som servitör på restaurangen på östra sta-
tion. Månne han vid denna tid ha varit stadd 
i kassa efter många år på restauranggolvet. 
Kanske hade han tjänat lite pengar på sitt 
skrivande. Ingen av oss visste.

Först nu, 25 år senare får vi nu svaret. Nej, 
pengar hade Gustaf Adolf Lysholm knap-
past gott om. När han dör ett år efter sin 
oväntade donation lämnar han efter sig en 
skuld på femtonhundra kronor. Detta efter 
att bohaget i lägenheten på Regeringsgatan 
76 sålts för tretusen kronor. Förmodligen 
skänkte han alltså bort sina sista likvida 

medel – till bevarandet av ett gammalt ros-
tigt ångfartyg från 1911.

Förklaringen till varför detta skedde finns 
naturligtvis i Per Wästbergs fylliga bok. 
Föga överraskande handlar det om de allra 
lyckligaste stunderna i Lysholms annars inte 
så muntra liv. När han som barn fick vara 
med sin älskade mor vid Stämmarsund på 
Blidö. ”Medan mamma stekte strömming 
plockade vi blommor på ängen nedanför 
vedbon och dasset. Vi kom hem med ett 
fång av jungfru Marie sänghalm och präst-
kragar och blåklint. När Blidösund släppte 
loss ångvisslan vid Almvik började vi dra oss 
ner mot bryggan…”

Lysholm längtar tillbaka till Blidö och han 
längtar efter de pengar han aldrig får av sin 
snåla förläggare. Hoppet kommer allt mer 
stå till stryktips och enarmade banditer. Till 
sin syster skriver han 1965: Jag är överty-
gad om att jag får en tolva inom kort och 
då ska du få en slant av mig. Men bara du. 
Om jag får en tolva reser jag omedelbart till 
Hässleholm, tar in på bästa hotell och bju-
der på middag. Sedan ska vi tillbringa som-
maren på Blidö. Vi ska äta stekt strömming 
och jordgubbar varje dag och ha prästkra-
gar och blåklint på middagsbordet och nå-
gonting att dricka. Vinner jag en stor slant 
åker vi till Venedig. Till Paris ska vi också 
resa. Men huvudsaken är att vi kommer till 
Blidö.

Fyra år senare reser Lysholm ensam med 
s/s Blidösund till Stämmarsund. Han kon-
staterar att det inte var så roligt ombord som 

när han var barn. Han irrar omkring som om 
han letade efter sin mor. Han äter middag i 
matsalen och blir, gourmet som den gamla 
kyparen är, besviken. ”Jag beställde casse-
ler-cadrré men fick på min tallrik två oap-
titliga skosulor, ett måttligt rent salladsblad 
samt några torra champignoner. Jag und-
rade om det oaptitliga moset på min tallrik 
skulle föreställa stekt potatis..”

Nu har det gått ytterligare drygt 40 år. 
Fartyget som kallas den stolta damen 
seglar vidare. Plåtarna som Lysholm var 
med och betalde för sina sista kronor i livet 
håller väl undan vattnet. Förhoppningsvis 
är maten som serveras i den nu hundra-
åriga matsalen godare nu än då. Och om 
författaren idag hade gått ner för trappan 
till akterdäck hade han kunnat se en alltid 
skinande blank mässingskylt, till vänster 
om Walleniusrederiernas, med den stolta 
graveringen – GUSTAF ADOLF LySHOLM.

Text: Göran Ahlqvist
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✒ Krönika

GUStAF ADolF  
skänkte sina sista sekiner


