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Till skillnad mot svenska myndigheter så verkar danska 
Sjöfartstyrelsen ha full koll på hur ansökningar från annat 
EU-land om inrikes trafik med EU-pass fartyg skall be-
handlas. Tall Ship Race hade i år sin målgång i Aalborg. 
Passagerarbåtar behövdes för att under tre dagar transpor-
tera åskådare mellan skeppens förtöjningsplatser. Aalborg 
Event försökte tillsammans med Aalborgs hamn hitta båtar 
som passade för uppgiften. När inget danskt tonnage fanns 
att få riktades sökningen till Sverige. Men danska sjöfart- 
styrelsen avisade bestämt de förslag som presenterades  
för hamntrafiken. Inte ens ett svenskt fartyg med EU-pass  
certifikat accepterades om inte EU-direktivet 2009/45/EC 
uppfylldes till 100 %. Speciellt viktigt krav var att inget un-
dantag från brandsprinklers i salongerna fanns.

Önskvärt vore att det fanns en dialog mellan myndig- 
heterna i de nordiska länderna som resulterade i att utbytet 
av tjänster med passagerarfartyg för inrikes trafik främjades 
och att det fanns en samsyn på hur EU-direktiv skall tolkas. 
Ett fartyg med svenskt EU-pass certifikat borde åtminstone 
få trafikera de fartområden som de är certifierade för i våra 
EU- grannländer. 

Skärgårdsredarnas fartyg är förknippade med hög säker-
het och statistik visar att det stämmer med verkligheten. 
Säkerhetskraven på fartygen tillsammans med välutbildade 
besättningar borgar för hög sjösäkerhet. Men hur står det till 
på den fartygskategori som vi mest skall dela vattnet med 
under sommarsäsongen?  De allra flesta fritidsbåtsskeppare 
med besättning har säkert gott båtvett och medvetet sjö-
manskap men det är tyvärr ändå alltför många som inte bor-
de framföra ett fartyg på vattnet. Den brist på kunskap och 
hänsyn som många saknar är en säkerhetsrisk för, framför 
allt dem själva, men också för skärgårdredarnas passage-
rare. 

En högsommardag kan man på vissa platser i våra skär-
gårdar uppleva en total anarki med snabbgående småbåtar 
kors o tvärs, monsterbåtar med jättesvall, paddlande ka-
notister mitt i farled, barn med dinglande ben på fördäck, 
barn bogserade i gummibåtar, lekande vattenscouterförare 
m.m. Mitt i infernot skall befälhavaren säkert framföra sitt 
passagerarfartyg och ansvara för sina passagerares säker-
het. Ett krav på någon form av utbildning i båtvett, sjöman-
skap och hänsyn för alla som framför ett fartyg skulle öka 
säkerheten till sjöss. Men det skulle också öka trevnaden 
och minska irritationen mellan människor den där annars  
så fina högsommardagen. 

I stort sett allt som en Skärgårdsredare är i behov av  
för att driva sin verksamhet kommer att presenteras på 
vår leverantörsmässa i Göteborg. 45 olika företag, de allra 
flesta med en specifik produkt eller tjänst kommer att vara 
representerade på mässan. Även Näringsdepartementet, 
Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Kustbevakningen 
kommer att vara representerade under hela mötesdagen, 
ett unikt tillfälle för oss att ställa frågor och framföra våra 
meningar. 

På många sätt kan vi som besökare och kund få möjlighet 
till nya impulser och idéer som kan utveckla och förbättra 
våra verksamheter och den inrikes sjöfarten. Så tveka inte
att besöka SKÄRGÅRDSREDARNAS LEVERANTÖRS-
MÄSSA den 8 oktober i Eriksbergshallen/Göteborg.
Biljett att klippa ut finns i mässbilagan till denna tidning 
(Skärgårdsredarnas medlemmar får sina biljetter vid  
medlemsmötet den 7 oktober).

VÄLKOMNA!

Henrik Börjesson

Ordföranden har ordet 

Cabotage och EU-pass certifikat

Kom och påverKa systemsKiftet för  
DeN NatioNella sjöfarteNs Nya regler!
Ställ dina frågor till Transportstyrelsen m fl. vid dialogmötet på  
Skärgårdsredarnas leverantörsmässa den 8 oktober i Göteborg.
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Onsdagen 7 oktober träffas medlemmarna ombord på  
s/s Marieholm vid Packhuskajen nedanför Operan för en  
inledande lunch. Därefter blir det båttransport med Styrsö- 
bolagets nya älvpendel  över Göta Älv till Quality Hotell 11  
där vi ska bo. Höstmötesförhandlingar hålls i mässhallen och 
där kommer även våra guldutställare att presentera sig. Middag  
för guldutställare och medlemmar serveras ute på Nya Älvs-
borgs Fästning och dit kommer vi med Strömmas båtar.

Leverantörsmässan
Mässan öppnar kl 09.00 på torsdagen och invigs med sång av 
Nordhemskolans musikklasser. På mässan kan man besöka 50 
utställare som alla är leverantörer till den kustnära sjöfarten, 
träffa branschkollegor, ta del av nyheter och umgås i Skärgårds-
redarnas mässpub. 

Nytt för i år är bokmontern där man kan köpa intressant 
sjöfartslitteratur och träffa författare som bl a årets litteratur-
pristagare utsedd av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Mässquiz för alla besökare – fina priser delas ut vid mässans 
slut. Första pris för medlemmar: fri medlemsavgift 2016, värde 
6 040 kr. Andra pris: en fri fartygsavgift, värde 935 – 1670 kr.

Fri entré mot biljett. För information och biljetter, maila till 
info@skargardsredarna.se

Dialogmöte: systemskifte för nationella sjöfartens nya regler
Klockan 13.00 börjar årets viktigaste möte. Vi står inför år- 
hundradets kanske största och viktigaste regelförändring för 
all nationell yrkessjöfart. Vilka nya möjligheter och utmaningar 
väntar? 
 

Hur kommer Transportstyrelsens och övriga myndigheters 
uppdrag att se ut i framtiden? Kom och delta i mötet, ställ 
frågor och gör din röst hörd. Moderator är Magnus Arnström, 
konsult och rådgivare inom upphandling av kollektivtrafik 
och med en bakgrund som VD i Styrsöbolaget. Medverkande: 
Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Skär-
gårdsredarna m fl. 

Middag på Trubaduren
På torsdagskvällen blir det gemensam middag för medlemmar, 
utställare och föredragshållare. Vi åker en Skärgårdskryssning 
med populära m/s Trubaduren. Ombord serveras en härlig skal-
djursbuffé till underhållning av Trubadurens egna showande 
serveringspersonal. 

NordPass möte
Våra nordiska kollegor har visat intresse för att besöka leveran-
törsmässan och därför har vi lagt det årliga NordPass-mötet på 
fredagen. Här deltar förutom våra nordiska kollegor, Skärgårds-
redarnas styrelse och anställda. Mötet hålls i Sjömanskyrkans  
lokaler i Göteborg.

text &foto: leena tegevi

SKÄRGÅRDSREDARNAS

Den 7-8 oktober är det dags för årets höjdpunkt: 
Höstmötet och leverantörsmässan på Eriksberg i Göteborg! 
Under mässan arrangeras i år ett dialogmöte om system-
skiftet för de nationella sjöfartsreglerna. Samtliga sjöfarts- 
myndigheter finns på plats för att svara på frågor och 
samla intryck från näringen. I år förväntas dessutom våra 
nordiska kollegor delta i mässan genom det efterföljande 
NordPass-mötet.

Höstmöte och  
leverantörsmässa 2015

Anna Rexon, Bohusläns Skär- 
gårdstrafik, vann första pris  
i medlemmarnas mässquiz 2013,  
- ett års serviceavgift!

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

Klockan 13 börjar årets viktigaste möte; dialogmöte om  
systemskiftet för den nationella sjöfartens nya regler. 

Vi står inför århundradets kanske största och viktigaste regel-
förändring för rederier med skärgårdsfartyg och arbetsbåtar. 
Vilka nya möjligheter och utmaningar väntar?
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Bottenbordläggningen i akterskeppet 
var anfrätt varför ca 50 kvm fick bytas. 
Förskeppet och bryggan byggdes om. 
Förskeppet för att anpassas till nytt 
landgångssystem och bryggan för att få 
ett större fördäck.
 
En helt ny drivlina installerades med 4 
nya huvudmaskiner: MTU/Detroit serie 
60, 6062HK38. En rak 6-cylindrig motor 
på 14 liters cylindervolym som levererar 
298kW /400hk vid 1800 rpm. 
Backslag är ZF360 A och trycklager 
Centa drive. Propeller samt axel från 
Centerline. Nya och större roder liksom 
grövre hjärtstockar byggdes och instal-
lerades av varvet.Vissa förstärkningar, 
med bland annat stöttor, gjordes för att 
anpassa till den nya inredningen.
 
Den nya inredningen fick färger i blått, 
silvergrått, laminat i valnöt, bordlägg-
ningsskotten i en grå nyans och med 
detaljer i krom och rostfritt. Taken fick 
en kromad panel i centerlinjen.  

I passagerarsalongen sattes nya passage-
rarstolar från Georg Eknes Industrier AS, 
klädda i ett blått tyg och under stolarna 
blev det ekskeppsdäck.  
Ny navigationsutrustning med bl.a  
nya radarapparater, Furuno 8065 samt 
Furuno 2117 med Hattelansskärm 19” 
samt ny AIS installerades.
 
Informationsdisken på däckskontoret 
har gjorts höj- och sänkbar för att göra 
det lättare framförallt för rullstolsburna 
passagerare. Diskbänken i byssan har 
också gjorts höj- och sänkbar för att ge 
en bättre och anpassad arbetsmiljö för 
dem som arbetar där.
 
När Roslagen byggdes 1979 blev hon 
utsmyckad av konstnären Gösta Werner 
genom att han målade direkt på vita 
laminatskivor som sedan brändes och 
blev skottskivor. Vid ombyggnaden 1997 
kapades dessa till tavlor och återmon-
terades i fartyget. De har nu ytterligare 
en gång genomgått en renovering samt 

omramning med kromade ramar för att 
passa in i den nya inredningen.
 
M/S Roslagen gick i trafik den 26 juni 
på sin sommartrad: Saltsjöbaden – Näm-
dö – Stavnäs några gånger om dagen. 
Fartygets ordinarie befälhavare, Hans 
Ådén, är mycket nöjd med sitt fartyg och 
framförallt med dess goda manöveregen-
skaper  där mycket kommer från de nya 
rodren.
 
Jag vill rikta en eloge till varvsarbetarna 
på Oskarshamnsvarvet som gjorde ett 
jättefint jobb även om det drog ut på 
leveranstiden. Det har varit både roligt, 
intressant och hedrande att jag fick vara 
med och designa även M/S Roslagen. Jag 
kan i backspegeln konstatera att jag varit 
med på i dag samtliga Waxholmsbåtar.

text och foto: jan norell
Garnsvikens Marinkonsult  
f d anställd i Waxholmsbolaget (1971-2011)

Roslagens ombyggnad 
M/S Roslagen byggdes om totalt under hösten 2014 samt vintern och våren 2015 på Oskarshamnsvarvet, DAMEN,  
i Oskarshamn. Efter rivning kan man säga att hon var helt plåtren innan den nya återuppbyggnaden började.

Fartygets ordinarie befälhavare, Hans Ådén, är mycket nöjd med sitt fartyg och framförallt  
med dess goda manöveregenskaper där mycket kommer från de nya rodren.
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  Vi tackar Waxholmsbolaget för förtroendet vid  
renoveringen och önskar lycka till med Roslagen.

G
EORG EKNE

S

IN
DUSTR IER AS

Tavlorna av konstnären Gösta Werner fick nya ramar för att passa in. Ny navigationsutrustning på fartygsbryggan.

Ny fräsch inredning i salongen.
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Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje-och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
115 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.

Årets Skärgårdsrederi 2016
Skärgårdsredarna har instiftat utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi. 

Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden 

under det gångna verksamhetsåret och har ett värde av 10.000 kr. 

Nyckelord är:  

affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt ansvar. 

Utmärkelsen kan ges för såväl ett långvarigt arbete som för en kort enskild insats. 

Nominera

Nomineringar kan göras av medlemmar och utomstående före den 1 februari 2016 till 

info@skargardsredarna.se. Juryn utgörs av föreningens styrelse.

För mer information

kontakta informationschef Leena Tegevi, 0703-745 812.
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Redan under torsdagen kom västkustens 
stolthet, ångaren Bohuslän, till Stockholm 
och förtöjde vid Galärvarvet. Dit kom 
även Trafik från Hjo och Ejdern från Sö-
dertälje.

Annars är ju Stockholm det ångbåtstä-
taste området i Sverige, ja kanske i hela 
Europa? Huvudstadens egna stoltheter; 
Mariefred, Blidösund, Norrskär och Stor-
skär var alla inbjudna och deltog på olika 
sätt i evenemanget. 

Nu var det ju inte enbart de stora präk-
tiga ångarna som var inbjudna utan också 
bogserbåtarna Rex och Örnen. Dessutom 
var fyra små ångslupar på plats för att inte 
glömma Gerda från Eskilstuna som byggdes redan 1865. Hon 
trafikerade sträckan Nybroviken – Galärvarvet – Skeppsholmen 
tillsammans med Djurgården 3. 

Det hela var ångnördarnas helg och det var många som passa-
de på att ta en tur med något av fartygen. Evenemanget lockade 
otaliga turister och en och annan stockholmare syntes också i 
vimlet.

Visning på Sankt Erik
Ombord på Sankt Erik var det visning och någon lockade ner 
mig i maskinrummet. Där var det både varmt och trångt.  Här 
skulle jag inte vilja arbeta! Sjöhistoriskas personal gjorde ett he-
roiskt arbete med att berätta om och besvara alla frågor om far-
tyget. Förre museichefen Klas Helmerson berättade om fartygets 
historia och om isbrytning i allmänhet.

Waxholmsbolaget drabbades under fredagskvällen av ett ha-

veri vilket gjorde att Storskär var tvungen 
att gå i ordinarie trafik under lördagen. 
Vädret var strålande och det var många 
som hade tagit sig ut till Vaxholm. Trycket 
på platser på båtarna var så stort att Wax-
holmsbolaget hyrde in ångaren Bohuslän 
för att göra några turer från Vaxholm in 
till Stockholm. Det uppskattades av en 
förvånad allmänhet.

Måhända är det litet förvånande att TV 
inte var på plats och rapporterade om ång-
båtsmötet. När veteranbilar samlas på oli-
ka håll i landet är man noga med att infor-
mera om detta. Men den marina historien 
kanske inte är så intressant i TV-huset? 

Annars är intresset för teknikhistoria stort i landet. Båtar, fartyg, 
bilar, tåg och spårvagnar har stora beundrarskaror. När man som 
nu visar upp sig är det till stor nytta för hela skärgårdsbranschen. 

Många klenoder fanns på plats
Av alla ångbåtar som deltog under helgen var det bara tendern 
Sprängaren som var yngre än jubilaren Sankt Erik. Äldst var som 
sagt Gerda. Hon byggdes vid Lindholmen i Göteborg 1865 och 
var i trafik fram till 1932 då hon sattes upp på land. Och där blev 
hon stående ända fram till 1996 då hon blev renoverad som ett 
ALU-projekt genom Eskilstuna kommun.

En annan klenod är Ejdern från Södertälje. Även hon 
byggdes i Göteborg fast av Göteborgs mekaniska Verkstad, 
det som sedermera blev Götaverken. Hon gick först i tra-
fik i Göteborgs skärgård men kom till Södertälje redan 1906.  
Under 1960-talet var hon i så dåligt skick att Södertälje stad be-

text & foto: krister bång

Med anledning av att stadsisbrytaren Sankt Erik i år  
fyller 100 år anordnade Sjöhistoriska Museet helgen 15 – 16 augusti  

ett ångbåtsmöte i Stockholm. Ångfartyg från hela landet var inbjudna  
och det var en imponerande samling ångare som mötte upp.

Stockholm Steam
Många passagerare ville åka med Waxholmsbolagets  

ångbåtar Storskär och Norrskär. 
Att se Ångaren Bohuslän i linjetrafik från Vaxholm är ingen  

vanlig syn direkt.

Vid firandet av Sankt Erik 100 år var 
Maria Sandström kocka i byssan.
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slutade att hon skulle sänkas i Landsortsdjupet. Men då trädde 
några ångbåtsentusiaster in i bilden och räddade henne. Numera 
går hon i trafik varje sommar.

En liknande representant är Trafik från Hjo. Hon byggdes 
1892 av Bergsunds i Stockholm. Hon byggdes för både pas-
sagerartrafik och fraktfart. Hon gick på sin ursprungliga trad 
fram till 1959. Därefter lades fartyget upp och tjänstgjorde som 
café i Hjo. I dåligt skick övertogs hon av en förening i början 
av 1970-talet och kom åter i drift 1977 och har sedan förgyllt 
mångas upplevelser på Vättern.

Djurgården 3 är den enda bevarade djurgårdsfärjan med ång-
drift. Hon såg dagens ljus i Gävle 1897 och har under hela sin 
levnad trafikerat olika linjer i Stockholm. Hon ägs sedan 1973 
av Stiftelsen Skärgårdsbåten.

Bogserångaren Rex byggds 1902 vid det välkända Torskogs 
mekaniska Verkstad vid Göta älv. Hon har under sitt leverne 
mest trafikerat Strömsholms kanal och ägs sedan lång tid av 
Hallstahammars kommun. Hemmahamnen är dock numera 
Torshälla.

Storskär och Norrskär är två välkända båtar i Waxholmsbo-
lagets ägo. De går alltjämt i reguljär trafik i Stockholms skärgård 
under somrarna. Båda är i ypperligt skick.

Blidösund är en annan förnämlig ångare. Hon är fortfaran-
de koleldad! Hon ägs av Blidösundsbolaget och används under 
sommaren till jazzkryssningar och i regelbunden trafik på helger-
na mellan Stockholm och Norrtälje. 

Mariefred är unik så till vida att hon alltsedan leveransen 1903 
gått på samma trad mellan Stockholm och Mariefred. Hon ägs 
sedan 1905 av Gripsholms – Mariefreds Ångfartygs AB vars aktier 
övertogs av Stiftelsen Skärgårdsbåten 1965. Sedan många år är 
Claes Insulander befälhavare ombord.

Örnen, Rex och Trafik vid gästbryggan.

Museichef Hans-Lennart Ohlsson tillsammans med några av 
alla volontärer som under Jan-Olov Blids ledning gjort det 
möjligt att köra Sankt Eriks maskin under hundraårsfirandet. 
Foto: Claes Wollentz, sjöhistoriska

Bland dem som kom för att fira Sankt Erik och arbetet med  
det flytande kulturarvet runt om i landet fanns dessa tre  
gentlemän: Ingvar Kronhamn från Sällskapet Ångbåten,  
Krister Bång från Länspumpen och Lennart Rydberg  
Stiftelsen Skärgårdsbåten. Foto: Claes Wollentz, sjöhistoriska
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Vanlig fråga från medlemmar
Det är många som undrar hur försäk-
ringen gäller i de fall man anlitar en 
inhyrd befälhavare med egen firma. 
svaret är ganska enkelt: 

– Försäkringen gäller precis som van-
ligt. Det vill säga att den gäller på sam-
ma sätt som den gör för egen personal 
och ägare. naturligtvis ska personen 
i fråga ha rätt kompentens och utbild-
ning enligt gällande lagstiftning.
 

Medlemsförsäkringen
skärgårdsredarnas medlemsförsäkring 
består idag av tre delar: 
 - Kaskoförsäkringen, som innehåll-

er maskinförsäkring, isförsäkring, 
specialvillkor rörande alkohol m.m. 
och krigsförsäkring. Försäkringen är 
placerad hos if. 

 - P&I-försäkringen, som omfattar ert 
redaransvar upp till 500 MUsD och är 
placerad hos Carina. 

 - Företagsförsäkringen, som 
omfattar era verksamheter samt 
egendoms- och ansvarsförsäkring, 
tjänstereseförsäkring m.m. och är 
placerad hos svedea. 

Offerter
kontakta Willis på telefon:  
08 – 463 89 78 eller via e-post:  
skargardsredarna@willis.com  
så lämnar vi gärna offert på försäkring. 

Glad höst önskar Willis och ert team 
Therese, Charlotte, Fredrik och 
Rickard!

Willis har sedan 1 januari 2014 
tagit över hantering och skötsel  
av Skärgårdsredarnas medlems-
försäkringar. Denna ruta återkom-
mer i varje nummer av Redaren 
med aktuell information gällande 
försäkringar.

Förutom att man som redare behöver en försäkring som täcker skador kopplat 
till båt/fartyg (P&I och Kasko), behöver man även tänka till på vad som gäller för 
sin övriga verksamhet. Som lekman kan det ibland vara svårt att veta vad man 
behöver. Man kan exempelvis ha ett kontor eller lager, det kan vara en restaurang 
eller fastighet. Behoven ser givetvis väldigt olika ut från företag till företag, lika 
varierande är de risker man kan utsättas för. 

Det finns många försäkringsbolag som erbjuder företagsförsäkring, men det 
handlar nästan alltid om att skräddarsy en lösning som passar just ditt företag. 
Du bygger ett paket med försäkringar som dels täcker upp allt det grundläggan-
de och som även täcker in risker som är specifika för just din bransch och ditt 
företag. När du ska teckna din företagsförsäkring är det därför viktigt att du går 
igenom vad som är specifikt för just dig och vad du behöver försäkra dig emot.

Sådant som är du kan fundera på är t ex:

• hur stort är mitt företag och hur många anställda har jag?

• Förvarar jag varor i kyl & frys?

• reser jag och mina anställda i tjänsten? (förutom ombord på egna fartyg)

• Vilka specifika risker finns i min bransch?

• Vilka risker utsätts mina anställda för?

• har mitt företag några viktiga tillgångar?

• Vilka risker finns det för företagets tillgångar?

• Vilka försäkringar kan jag tänkas behöva?

• Finns det nyckelpersoner som verksamheten är beroende av för att fungera?

Självklart finns det fler frågor och risker, men i första hand gäller det att få en 
grundläggande idé om behovet och inse att det kanske finns fler risker än man 
först trott. Här är det bra att kontakta försäkringsbolagen eller din försäkrings-
mäklare för att få en mer konkret bild över vilka försäkringar som behövs för 
just din verksamhet.

I Skärgårdsredarnas medlemsförsäkring finns 
företagsförsäkring via Svedea, framtagen just för att 
underlätta en enkel hantering för Skärgårdsredarnas 
medlemmar. Kontakta Willis för frågor kopplat till 
företagsförsäkring.

Allmänt om  
företagsförsäkring

✯ Willis
Skärgårdsredarnas 
försäkringsruta

Av Fredrik Hermansson
Försäkringsförmedlare, Willis
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Den isgående stålskrovade S/S Ejdern 
byggdes på anrika Göteborgs Mekaniska 
Werkstad 1880 med 210 som varvsnum-
mer. Den 22 meter långa ångaren sattes 
i trafik i Göteborgs sköna skärgård och 
hade då plats för 145 passagerare. I dag 
är maxantalet 90.

I slutet av 1800-talet bytte hon ägare, 
trafikområde och ägare flera gånger. Hon 
gick bland annat på traden Stockholm - 
Mariefred samt trafikerade Stångån och 
Kinda kanal.

År 1899 gick hon på grund utanför 
Kalkuddens tegelbruk strax söder om 
Mariefred och fick lättare skador på 
skrov och den fyrbladiga propellern.

År 1906 hamnade S/S Ejdern i sin 
nuvarande hemmastad Södertälje och 
1925 i den legendariska kaptenen 
Richard Fredmarks ägo. Han hade då 
varit befälhavare ombord sedan 1914 

och stannade kvar på bryggan ”som sin 
egen” till 1957 då han sålde den då slitna 
Ejdern till Södertälje stad. De nya ägarna 
visste dock inte riktigt vad de skulle göra 
med fartyget. Så året därpå hyrdes hon 
ut till en privatperson som ville öppna en 
stationär servering ombord. 

Nära att bli sänkt
Fast några år senare fattade hamnsty-
relsen beslut om att sänka S/S Ejdern i 
Landsortsdjupet sydost Nynäshamn där 
för övrigt staten då redan dumpat bland 
annat radioaktivt avfall.

Helgerånet avstyrdes dock av några 
fartygsintresserade unga män i Södertälje 
som hastigt och lustigt bildade ”Fören-
ingen för bevarande av gamla båtar” och 
fick ångaren till skänks av kommunen. 
De såg en bedagad skönhet, väl värt en 
andra chans. Det resulterade i att farty-

get i stället för att släpas till Landsorts-
djupet kunde bogseras till Stockholm för 
en välbehövlig renovering. 

Efter några grundläggande förbätt-
ringar hyrdes hon ut som skådespelarfar-
tyg i filmatiseringen av August Strind-
bergs skärgårdsdrama ”Hemsöborna”. 
Sedan 1972 ägs fartyget av Museifören-
ingen Ångfartyget Ejdern som också står 
för driften. Föreningen har bland annat 
bytt ut oljeeldningen mot Ejderns kol-
eldade originalmaskin, en Compound-
maskin från 1880 med strålkondensor 
god för 65 hästkrafter och 8 knops fart. 
Den något nyare pannan, en så kallad 
”Skottepanna”, är från 1943. 

Fartyget går i dag främst på sommar-
turer i reguljär trafik till Birka, Drott-
ningholm och Mariefred. Resenärerna 
kan då ta sig en fika i caféet. Biljetter kan 
bland annat köpas på Södertälje turist-
byrå och turerna avgår från Borgmästa-
rudden. 

Fartyget kan också chartras för till ex-
empel bröllopsfester, födelsedagerfirande 
och firmafester. Rederiet kan då ordna 
cateringskaffning. Det finns plats för  

text: arne spångberg, foto: claes nygårdh

– välmående dam med filmkarriär
Världens äldsta koleldade och propellerdriva ångfartyg med fungerande original-
maskin är svenskt och väldigt mycket ”still going strong”. S/S Ejdern är namnet 
på den välmående ”damen” som efter en lång karriär som skärgårdsångare, 
filmstjärna och servering i dag huserar i Yttre Maren i kringelstaden Södertälje. 

S/S Ejdern
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24 sittande matgäster vid dukade bord, 
en buffédukning rymmer cirka 50 per-
soner. 

Seglande museum
Kapten Björn Borg är f.d. sjöofficer 
med den huvudsakliga karriären inom 
minvapnet. Han är i dag pensionär och 
en av åtta ideellt arbetande befälhavare i 
Museiföreningen Ångfartyget Ejdern där 
han också är medlem i styrelsen. Vi får 
en pratstund med honom och frågar om 
såväl fartygets goda som mindre goda 
sidor.

–  Hon är ju världens äldsta inom sin 
kategori och det är väl bra. Det finns 
dock äldre skrov, men de är utrustade 
med dieselmotorer. Ejdern går också 
lugnt och fint i sjön och på ett passa-
gerarvänligt varvtal i åtta knop. Hon 
kräver stort underhåll, men det accepte-

rar vi gladeligen. Det är ju ett museum 
vi seglar och sådana måste man hantera 
med hänsyn till detta.

Vad var det för ”grabbar” som räddade 
Ejdern från att segla ned i Landsorts-
djupet?
– Det var då unge Gert Ekström, f.d. 
intendent på Tekniska musset, som med 
några kompisar fick stopp på bogser-
båten som var på väg med Ejdern till 
Landsortsdjupet. Jag har hört att han 
egentligen var ute efter att köpa en 
gammal brandbil och att han gjorde 
ett lappkast när han fick höra talas om 
Ejderns öde.

På vilka meriter fick Ejdern vara med i 
Hemsöborna? 
– Hon fungerade åldersmässigt. Det var 
den typen av fartyg som byggdes när 
serien utspelar sig. Ejdern har också 
figurerat i andra filmer. Ta till exempel 
filmatiseringen av August Strindbergs liv 
då unge Strindberg träffar sin blivande 
fru, Siri von Essen, under en båtfärd med 
Ejdern i Stockholms skärgård. Det var 
för övrigt jag som var kapten ombord 
under inspelningen. Hon var också med  
i teveserien Fröken Frimans krig och sågs 
i höstas i Ingvar Oldsbergs och Björn 
Hellbergs serie Sverigequizen. Vi såg då 
Oldsberg på bryggan och Hellberg som 
eldare i maskin. 

Avslutningsvis, hur härligt är det med 
ångdrift?
– Det är absolut härligt och en helt 
annan värld.

S/S Ejdern är k-märkt och ett av cirka 
250 registrerade ångfartyg i drift  

i Sverige. För k-märkningen står Statens 
Maritima Museer som utför akten i sam-
råd med Sveriges Ångbåtsförening och 
Sveriges Segelfartygs förening. Ejdern 
ingår i gruppen k-märkta bruksfartyg 
vilken omfattar allt från torpedbåtar och 
fiskeskutor till bogserbåtar och sightse-
eing farkoster som till exempel Paddan 
på Sveriges framsida.

Kapten Björn Borg är en av åtta  
ideellt arbetande befälhavare i Musei- 
föreningen Ångfartyget Ejdern.

S/S Ejdern 
– världens äldsta ångfartyg  
i sin kategori.

Anrop: sDVM
Längd: 22,39 meter
Bredd: 4,49 meter
Djupgående: 1,70 meter
Bruttovikt: 46 ton
Besättning: kapten, maskinist och 
jungman
Maskin: Ångmaskin av Compoundtyp
Effekt: 65 ind.hk
Första ägare: Göteborgs nya Ång- 
slupsfartyg aB
Nuvarande ägare: Museiföreningen 
Ångfartyget ejdern
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Den 28 augusti presenterade infra-
strukturministern Anna Johansson 
regeringens strategi för att främja de 
maritima näringarna. Arbetet påbörja-
des av den förra regeringen och är  
nu beslutad av regeringen och under-
tecknad av fyra ministrar (infrastruk-
tur, näring- och innovation, landsbygd 
samt klimat- och  miljö).

Strategins vision är konkurrenskraftiga, 
innovativa och hållbara maritima näring-
ar som kan bidra till ökad sysselsättning, 
minskad miljöbelastning och en attraktiv 
livsmiljö. Det kunde man läsa redan i för-
arbetet i våras. Den stora skillnaden är att 
strategin nu är beslutad och att sjöfarten 
därmed står på den politiska agendan. 

Ministern var mycket tydlig med att på-
peka att strategin pekar ut riktningen och 
utgör en plattform för fortsatt utveckling 
och samverkan genom dialog och kun-
skapsutbyte. Strategin är alltså ingen åt-
gärdsplan med konkreta åtgärder vilket 
har kritiserats från olika håll. 

Men enligt Pia Berglund på Svensk Sjö-
fart så är ministern medveten om att det 
är bråttom att fylla strategin med innehåll 
för sjöfartens del. 

Enligt Anna Hammargren är den ma-
ritima strategin är ett viktigt steg i en ut-
veckling där nu sjöfarten och den mariti-

ma näringen tydliggörs, synliggörs och i 
sin helhet kommer upp på den politiska 
”dagordningen”, vilket den inte har varit 
tidigare.

Åtgärdsområden
Ett exempel på åtgärdsområde är att ”se 
över möjliga regeländringar inom sjöfart-
sområdet” och att ”genomföra en översyn 
av och analysera utvecklingspotentialen 
för inlands- och kustsjöfart och identifiera 
eventuella hinder samt vid behov föreslå 
åtgärder i syfte att främja en samhällseko-
nomiskt lönsam allokering av gods- och 
persontransporter”. 

Arbetet med att se över regeländringar 
har redan påbörjats i viss mån i och med 
Transportstyrelsens översyn av reglerna 
för den nationella sjöfarten. (PNF)

Tonnageskatten införs nästa sommar
Bara fyra dagar efter att infrastrukturmi-
nister Anna Johansson presenterat den 
Maritima Strategin kom beskedet att den 
av storsjöfarten efterlängtade tonnage- 
skatten nu ska införas. Anna Johansson 
gav det glädjande beskedet när hon in-
vigningstalade vid Donsö Shipping Meet  
1 september. Tonnageskatten ingår i bud-
getpropositionen för 2016 och införs  
tidigast den 1 juli 2016. Förslaget beräk-
nas kosta 50 miljoner. Staten tillskjuter  
25 miljoner från det övriga trafikanslaget, 

20 miljoner betalas genom justeringar 
i sjöfartsstödet, och 5 miljoner kommer 
från att de ackumulerade överavskriv-
ningar rederierna har när de går in i syste-
met räntebeläggs.

  Läs mer på Regeringens hemsida. 
  sök på maritim strategi och tonnageskatt
text: leena tegevi 

ÄNTLigeN har Sverige FåTT eN 

nationell maritim strategi!

Infrastrukturminister Anna Johansson  
presenterade regeringens strategi för 
att främja de maritima näringarna vid en 
presskonferens på Sjöhistoriska museet i 
Stockholm 28 augusti. Foto: leena teGeVi
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GÖR SÅ HÄR: 
Sätt in pengarna på bankgiro 5526-7371.  
Kom ihåg att uppge namn och adress  
dit prenumerationen ska gå. 

✔  Prenumeration Skärgårdsredaren 4 nummer  200:-

✔  Skärgårdsredarnas illustrerade skeppslista 2015  195:-

ERBJUDANDE: 
✔  Prenumeration Skärgårdsredaren 4 nummer och 
      Skärgårdsredarnas illustrerade skeppslista 2015  350:-

FYRA
NUMMER

FÖR 
ENDAST
200 KR!

BESTÄLL ÅRETS
SKEPPSLISTA!

SKEPPSLISTA
2015

Skärgårdsredarnas illustrerade

Glöm ej att ange namn 
och adress!

Sätt in 195:-
på bankgiro 5526-7371  
så får du Skeppslista 2015 
direkt i din brevlåda.

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje-och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
115 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 350 fartyg medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger 
en ännu starkare förening.

BLI 
MEDLEM  

REDAN I DAG!
”På den volym inköp och försäkringar som vi ligger 
 så sparar vi betydligt mer genom att nyttja avtalen 
 än vad det årliga medlemskapet kostar.”
 Henrik Börjesson, Börjessons Sjötaxi & Charterbåtar

 
 För medlemskap kontakta kansliet, info@skargardsredarna.se 
 eller ordföranden Henrik Börjesson på telefon 070-543 37 82.
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Från kust & hav
Världssjöfartens Dag 2015 
Vill du vara med och diskutera sveriges utmaningar kring  
”Maritime Education and Training”? Då är du välkommen till 
Världssjöfartens Dag, torsdagen den 24 september i Göteborg. 
Då pratar WMUs nytillträdda president Cleopatra Doumbia- 
henry, Philippine transmarine Carriers vd Gerardo Borromeo, 
Wallenius lines vd anders Boman, hans hederström, Carnival 
Cruises och linnéuniversitetets och Chalmers prefekter ted 
Bågfeldt och anders josefson om dessa frågor. liksom förra 
året inbjuds samtliga deltagare till runda-bords-samtal och 
dagen avslutas med en diskussion om hur vi hanterar de utma-
ningar vi står inför. Det blir en intressant eftermiddag med såväl 
det svenska som internationella perspektivet. anmälan senast 
den 17 september på sjöfartsforums hemsida:  
www.maritimeforum.se/arbete/events. 

EU anslår 21 miljoner euro för svensk idé
en svensk idé om hur fartyg ska kunna byta information med 
varandra kan vara på väg att revolutionera förutsättningarna för 
sjöfarten världen över. Projektet, som leds av sjöfartsverket, har 
starkt stöd från eU-kommissionen som nu anslagit 21 miljoner 
euro för att testa idén i verkligheten.  

att ett fartyg delar med sig av sin information om vilken rutt 
man planerar att färdas kan tyckas vara en självklarhet. så fung-
erar till exempel flygtrafiken. Men sjöfartens trafik är i stora delar 
av världens havsområden helt oreglerad. informationen om vilken 
rutt ett fartyg planerar att färdas finns i de allra flesta fall bara hos 
respektive fartyg – och stannar oftast där. Men projektet stM 
(Sea Traffic Management) som leds av sjöfartsverket kan komma 
att ändra på det. nyligen beviljades stM 21 miljoner euro i stöd 
från eU-kommissionen för att testas i verklig miljö.

– Genom att kunna byta information med omkringliggande 
fartyg om vilken rutt man planerar att färdas skulle risken för 
kollisioner till sjöss kunna minska rejält. inom detta område lig-
ger flygtrafiken långt före sjöfarten, säger Magnus sundström, 
sjöfartsverket och projektledare för stM-projektet.

Byggstart för nya färjelägen i Vaxholm
Den 17 augusti startade trafikverket bygget av färjelägen i  
sundet mellan Vaxholm och Vaxholms kastell. arbetet sker på 
kajen på Vaxön samt från ett arbetsfartyg och görs på uppdrag 
av Vaxholms stad och statens fastighetsverk. sjöfartsverket och 
transportstyrelsen samt berörd yrkestrafik har informerats om 
bygget. allmänheten informeras vid byggplatsen och utskick  
har gjorts till kringboende. information finns även på  
www.trafikverket.se/farja. länsstyrelsen i stockholms län  
har meddelat dispens från ankringsförbudet i kastellsundet,  
inför byggstart. Dispensen gäller mellan den 17/8 - 30/9 2015.  
Bygget av färjelägen är sedan tidigare upphandlat enligt loU  
och kontrakterat med byggstart 17/8.

Få fartyg överträder svavelgränser
snart åtta månader har gått sedan skärpta regler mot svavelut-
släpp från fartyg infördes i bland annat östersjön och nordsjön. 
transportstyrelsen har tagit cirka 300 oljeprover från fartyg som 
trafikerar svenska vatten. Ungefär 3,5 procent av dem har visat 
på överträdelser av den tillåtna svavelhalten. svaveldirektivet 
(2012/33/eU) innebär att den högsta tillåtna svavelhalten i marina 
bränslen inom svavelkontrollområden (seCa, sulphur emission 
Control area) från och med 1 januari 2015 är 0,10 viktprocent. 
seCa-områden är östersjön, nordsjön, engelska kanalen och 
nordamerikas kustområden. Det innebär alltså att fartyg som 
trafikerar svenska vatten berörs.

Förändringar i Kustbevakningens 
organisation
kustbevakningens generaldirektör 
lena jönsson har beslutat att göra 
förändringar i myndighetens organi-
sation. syftet med förändringarna är 
framför allt att underlätta verksam-
hetsplaneringen och säkerställa en 
balans mellan plattformar (fartyg och 
flygplan), bemanning och verksamhet.

− Vår verksamhet bedrivs till sjöss 
och att ha större kuststationer med  
fler kustbevakningstjänstemän ger en 
flexibilitet i planeringen. Det gör att vi på ett bättre sätt kan  
säkerställa beredskapen för miljöräddningstjänst till sjöss och  
vår övriga verksamhet, säger kustbevakningens generaldirektör 
lena jönsson.

Följande förändringar görs i organisationen:
• längs norrlandskusten behålls samtliga fyra kuststationer 

örnsköldsvik, härnösand, hudiksvall och Gävle. De mindre 
stationerna örnsköldsvik och hudiksvall får en besättning om 
fem tjänstemän vardera, totalt fem befattningar per kuststation. 
stationschefen i härnösand kvarstår som stationschef för 
kuststationen i örnsköldsvik. stationschefen i Gävle kvarstår 
som stationschef för hudiksvall. någon av tjänstemännen i 
örnsköldsvik och hudiksvall ges en tillikauppgift som platsan-
svarig. 

• kuststationen i Furusund och kuststationen i Vaxholm slås 
samman. ny lokalisering i området utreds. 

• kuststationen i Gryt flyttas till kuststationen i Västervik och 
bildar tillsammans den nya kuststationen Västervik. kajplats 
och förråd ska fortsatt finnas i Gryt. 

• kuststationen i höllviken flyttas till Malmö och bildar tillsam-
mans med kuststationen i helsingborg den nya kuststationen 
Malmö. 

• kuststation simrishamn avvecklas. kBV 048 har fortsatt  
basering i simrishamn där det ska finnas kajplats och förråd. 
Fartyget bemannas vid behov från kuststationen Malmö. 

• kuststationen skärhamn avvecklas. 
• De organisatoriska förändringar som nu beslutats får små 

konsekvenser för personal och ekonomi som helhet. ingen 
övertalighet kommer att bli aktuell. De som berörs av flytt och 
nedläggning av stationer erbjuds omlokalisering till annan ort.

Lena Jönsson.

Foto: leena teGeVi
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BookaBoat
nu är det enkelt för alla som inte äger en egen båt men som vill 
ta en tur på vattnet att göra det. i Malmö finns det nu en elbåts-
uthyrning, BookaBoat, som är helt självbetjänad. Den som hyr 
både bokar, aktiverar, kör och returnerar båten helt själv. i uthyr-
ningen ingår en helt tyst och eldriven kanalbåt, byggd för just 
uthyrning. konceptet bygger på att man först bokar en båt via 
företagets hemsida, http://bookaboat.se. Med hjälp av en akti-
veringskod som skickas med bokningsbekräftelsen aktiveras se-
dan båten via en talsvarstjänst när man ska ge sig ut. Upplägget 
känns igen från till exempel bilbranschen där bilpooler är ett 
växande segment. Båtarna är 5,5 m långa, 2,4 m breda och vä-
ger 1500 kg. Batteriet räcker i 14 timmar och högsta hastighet är 
7,5 km i timmen. Maximalt antal personer per båt är 12 personer. 
Flytvästar i olika storlekar, kaptenshatt och en uppsättning olika 
flaggor finns tillgängligt för varje båt.

Nord/Sydlinjen 
i sommar kastade skärgårdens tvär-
gående nord/sydlinje loss. totalt 
åkte 13 000 passagerare linjen 
under försöksperioden, något som 
skärgårdslandstingsrådet Gustav 
hemming (C) är nöjd med. linjen 
gick till och med så bra att extrabåtar 
fick beställas 14 gånger. nu kommer 
linjen utvärderas och därefter tas  
beslut om försöket förlängs även 
under 2016. De populäraste bryggor-
na på nord/sydlinjen var simpnäs, 

arholma, stämmarsund och Finnhamn, vilket visar att passage-
rare har åkt relativt långt ut i skärgården. 

– att ungefär 210 passagerare i snitt har åkt linjen varje dag, 
trots det dåliga vädret i sommar tycker jag är en hög siffra som 
visar att många vill komma ut och uppleva det underbara som 
skärgården har att erbjuda. jag själv har åkt nord/sydlinjen och 
det är många företagare som har sagt att linjen har gett positiva 
resultat, säger Gustav hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

– extra roligt är att bryggor som ligger lite längre bort, som 
arholma och stämmarsund, har varit bland de populäraste bryg-
gorna. jag har dessutom hört från leverantören att det har varit 
många nya resenärer på linjen. Det är, enligt mig, ett bevis på att 
linjen har uppnått flera av målen att knyta ihop och öppna upp 
skärgården, säger Gustav hemming. 

Under sommaren behövdes extrabåtar sättas in 14 gånger på 
grund av för många passagerare. Detta har skett, menar Gustav 
hemming då linjen är ny och att man inte i förväg visste hur stort 
resandeunderlaget skulle vara. 

– Det visar sig att vi faktiskt underskattade den popularitet 
som linjen skulle ha. Men i ett större perspektiv är det en relativt 
bra nyhet. och av alla uppgifter jag har fått så har extrabåtar varit 
på plats inom kort, säger Gustav hemming.

Gotlandsbolaget beställer LNG-syster
rederi aB Gotland beställer ytterligare en lnG-driven färja 
från kina. leveransen beräknas till 2018. För drygt ett halvår 
sedan meddelade rederi aB Gotland att man beställer ett lnG-
drivet passagerar- och godsfartyg från det kinesiska varvet 
Gsi (Guangzhou shipyard international Co ltd), en beställning 
som var ett krav i det tioåriga avtalet med trafikverket för åren 
2017 – 2027. nu kommer beskedet att man utnyttjar sin option 
för att beställa ett identiskt systerfartyg åt Destination Gotland. 
liksom fartyg nummer ett kommer det att ha plats för 1.650 pas-
sagerare. 

eric David nilsson, är tidigare vd och styrelseordförande för 
rederi aB Gotland och något av en nestor i det 150-åriga rederiet. 
han agerade förhandlare åt bolaget gentemot det kinesiska var-
vet vid beställningarna av fartygen.

– Vi har alltid haft som målsättning vid nybeställningar att  
beställa två systerfartyg åt gången. Vi började med det 1970 i  
dåvarande jugoslavien och fortsatte sedan vid öresundsvarvet. 
Även de som nu går nu i trafik och är byggda i kina är syster- 
fartyg, säger han. (sjöFartstiDninGen)

KBV utökar antalet aspirantplatser
För att snabbare möta upp kompetensförsörjningen de närmaste 
åren har kustbevakningens generaldirektör, lena jönsson, be-
slutat att utöka antalet aspirantplatser från 24 till 30 de närmaste 
åren. en av de stora utmaningarna för kustbevakningen i närtid 
är kompetensförsörjningen. Detta är en följd av att myndigheten  
på grund av oviss ekonomi fått ställa in tre aspirantklasser. 
tidigare i år har kustbevakningen utlyst 24 aspiranttjänster  
men inriktningen är nu att utöka rekryteringen till 30 tjänster.

Satsning på sjösäkerhet bekräftar trenden
Under perioden den 15–19 juli har kustbevakningen satsat extra 
på sjösäkerhet genom förannonserade fart- och nykterhetskon-
troller över hela landet. resultatet bekräftar trenden från förra 
året; fler kör nyktra och följer gällande regler.

sammanlagt har kustbevakningen under dessa dagar utfärdat 
13 ordningsböter och 2 rapporter för fortkörning samt 6 rapporter 
om misstänkt sjöfylleri. Man har även larmats till incidenter med 
bland annat en vägfärja som körde upp på land i Mälaren och en 
kollision mellan två fartyg utanför Göteborg.

syftet med satsningen har varit att dels öka kunskapen om de 
regler som gäller till sjöss och öka regelefterlevnaden, dels ge 
allmänheten möjlighet att möta kustbevakningens medarbetare.

− Det är lätt att fokusera på det antal som rapporteras för 
brott mot lagen. Vänder vi på det ser vi att under den här sats-
ningen så har 324 hållit fartgränsen och 220 har kört nyktra av 
dem vi har kontrollerat. Det vi ser är att det stora flertalet sköter 
sig på sjön, och det är mycket positivt för sjösäkerheten, säger 
Ulrica Carlson, ställföreträdande regionchef i kustbevakningens 
nordöstra region.

Gustav Hemming.
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M/S Gripen trafikerade Nord/Sydlinjen i somras.
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Birger Jarl seglar igen – men bara i skärgården
Den 1 juni lämnade passagerarfartyget Birger Jarl Skeppsbron 
i Stockholm för gott och fick en ny kajplats på Stadsgården. 
Med undantag för en period på 1970-talet har Skeppsbron varit 
ordinarie kajplats för Birger Jarl sedan 1953, då hon inledde tra-
fik för Stockholms Rederi AB Svea från Stockholm till Finland. 
Efter att gästerna checkade ut den 1 juni 2015 gjorde Birger Jarl 
en tur ut i skärgården för att sedan förtöja vid sin nya kajplats 
på Stadsgårdshamnen 156 i närheten av Slussen. Det var ett 
historiskt ögonblick när Birger Jarl för sista gången lämnade 
Skeppsbron. Hon har varit där  
sedan 1953. 

Ånedin Hostel driver hostelverksamheten på Birger Jarl, som 
är K-märkt sedan 2010. Janne Widén, styrelseordförande och vd 
för Ånedin Hostel AB, uppger att det är Stockholms Hamnar som 
har anvisat den nya kajplatsen för Birger Jarl. Han tycker att det 
är tråkigt att fartyget flyttat bort från Skeppsbron, men har inget 
emot det nya läget heller.

– Det är ett bra läge även där för oss. Vi ligger precis bakom 
Birka och innan Fotografiska museet.

En nyhet är att Birger Jarl åter gör kryssningar. Det är tretim-
marskryssningar där man går ut och serverar smörgåsbord. 
Själva hostellet fortsätter att vara öppet, men under de timmar 
som man är ute och åker så får hostelgästerna antingen välja att 
gå av eller följa med. Nästa år och följande år kommer man att 
göra ungefär 80 kryssningar per år.

När Ånedinlinjen tog över fartyget 1979 hade hon redan bytt 
ägare och namn ett par gånger och döptes då om till Baltic Star. 
Fartyget gjorde kryssningar mellan Stockholm och Mariehamn 
och återfick sitt originalnamn 2002. Mariehamnskryssningarna 
upphörde 2013 och därefter har Birger Jarl legat vid Skeppsbron 
som hostel.

– Sedan vi slutade kryssa mellan Stockholm och Mariehamn 
så har vi haft henne uppdaterad och gjort allt det som Trans-
portstyrelsen och klassningssällskapet kräver. I samband 
med att vi lade ned den internationella trafiken så bytte vi till 
Trafikområde D, säger Janne Widén.

Janne Widén berättar att Birger Jarl fortfarande uppfyller 
SOLAS-kraven för att gå på internationellt vatten.

– Den enda omställningen för oss är att det är en betydligt högre 
kostnad att få ut detta certifikat. Det är ingen idé att ha klass A 
när vi inte åker på internationellt vatten.

I sin nya kortkryssningstrafik behöver Birger Jarl en besättning 
på 17 personer för att kunna klara 170 passagerare. Säkerhets-
besättningen uppgår till tio personer.

– När vi körde på internationellt vatten så hade vi 45 anställda 
på 300 passagerare.

TExT OcH FOTO: PäR-HENRIK SJöSTRöM, SJöFARTSTIDNINgEN

Vem ska betala för räddningsinsatser?
Nu kan de kommunala räddningstjänsterna begära hjälp av 
Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar utan att Sjöfartsverket 
ställer krav på ekonomisk ersättning. Det är resultatet av ett nytt 
beslut som fattats av Sjöfartsverket. Räddningshelikoptrarna är 
dedikerade för sjö- och flygräddning och Sjöfartsverket har ett 
statligt uppdrag att inom 60 minuter rädda liv till sjöss. Parallellt 
med det har man bistått den kommunala räddningstjänsten och 
därefter fakturerat kommunen. Sedan i somras slipper landets 
kommuner betala för sig om de behöver använda någon av 
Sjöfartsverkets sju räddningshelikoptrar för räddningsinsatser  
på land. 

Samtidigt riktas stark kritik mot detta från sjöfartsnäringen 
som menar att eftersom Sjöfartsverket, som är ett statligt affärs-
drivande verk, till stor finansieras av sjöfartens farledsavgifter 
innebär detta att det i slutändan blir handelssjöfarten som beta-
lar helikoptrarnas räddningsinsatser till land.

Svensk Sjöfarts VD, Pia Berglund, har tillskrivit infrastruktur-
ministern i ärendet att näringen utgår från att insatserna istället 
kommer att täckas via skattsedeln. 

100 miljoner till Göta Kanals upprustning
Regeringen föreslår i budgetförslaget att avsätta 100 miljoner 
kronor till upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket 
göta kanal.

– För 100 miljoner kan vi inför säsongen 2016 börja renovera 
de mest akuta delarna av göta kanal, säger Anders Donlau, VD 
på AB göta Kanalbolag. Att projektet påbörjas kommer att säkra 
en fortsatt utveckling av göta kanal som en viktig del av den 

svenska besöksnäringen. 
Bakgrundsfakta: Hösten 2014 
fattade göta kanalbolags styrel-
se beslut om att genomföra en 
förstudie för att identifiera vad 
som krävs för kanalens fortsatta 
drift och som levande besöksmål 
och kulturarv. Rapporten som 
presenterades för ägaren i våras 
påvisade att göta kanal är i stort 
behov av renovering och under-
håll för fortsatt drift. Projektet 
kallas göta kanal nästa 200 år.

EU-medel säkrar sjömätning i Östersjön
Sjöfartsverket får de sökta bidragen från EU för sjömätnings- 
projektet FAMOS. Målet är att alla de områden som handelssjö-
farten trafikerar i östersjön ska vara sjömätta till 2020.

Projektet FAMOS är ett samarbete mellan Sverige, Finland, 
Estland, Lettland, Tyskland och Danmark. Totalt handlar det om 
att sjömäta nästan en fjärdedel av östersjön, en yta på knappt 
100 000 kvadratkilometer, där handelssjöfarten går. Det mot-
svarar hela Portugal till storleken. över hälften av ytan ligger på 
svenskt vatten. Eftersom Sverige har störst yta som ska mätas 
koordineras projektet härifrån. Syftet med projektet är att kartera 
klart östersjön för handelssjöfartens behov.

– Tilldelningen av EU-medel innebär att vi kan fortsätta med 
vår ambitiösa satsning på sjömätning i östersjön ett par år fram-
över. För att nå målet som östersjöländernas miljöministrar be-
slutat om genom HELcOM:s sjömätningsplan är EU:s infrastruk-
turmedel en mycket lämplig finansieringskälla, säger Benjamin 
Hell, som är Sjöfartsverkets projektledare för FAMOS.

Projektet innebär ekonomiska och miljömässiga fördelar. 
Förutom ökad navigationssäkerhet ger kartlagt djup möjlighet till 
effektivare rutter där man kan minska bränsleförbrukningen ge-
nom att välja att gå i djupare vatten. Ju närmare ett fartyg rör sig 
botten desto högre är motståndet i vattnet. Djupdata efterfrågas 
också av många andra delar av samhället som havsmiljöområdet 
och för havsplanering och exploatering under havsytan.
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Nya medlemmar
Vi hälsar Sjöräddningssällskapet med Rescue Astra välkomna som 
medlemmar. Astra är byggd 1995 på Smögen Plåt & Svets AB. 
Längd: 23.4 m
Bredd: 6.6 m. 
Material: Stål. 
Maskineri: Mitsubishi S60-TK med 1350 hk. 
Fart: 13 knop.
Astra tar 59 passagerare i fartområde D. 

Ny GD för Trafikverket
Regeringen har utsett Lena Erixon till Trafikverkets nya general- 
direktör. Hon tillträdde sin nya tjänst den första september i år.  
Lena Erixon har varit generaldirektör vid Försvarets materielverk. 
Hon har sedan tidigare lång erfarenhet som myndighetschef och 
arbetat på hög nivå inom både Vägverket och Trafikverket.

20 procent ökat resande i 
pendelbåtstrafiken
Resandet i pendelbåtstrafiken  
i Stockholm har under 2015  
ökat med 20 procent mot  
samma period 2014, vilket är  
cirka 70 000 fler resenärer.  
Totalt åkte närmare 700 000  
kollektivt i sjötrafiken under 

perioden januari till och med april. Siffrorna är hämtade från 
Stockholms läns landstings tertialrapport.

– Det är glädjande nyheter att antalet resande i pendelbåts- 
trafiken fortsätter att öka och att fler väljer att åka kollektivt även 
på vattnet, säger Lukas Forslund (c), ordförande i Sjötrafik-
beredningen.

Under 2016 kommer fler pendelbåtslinjer att börja trafikera 
Mälarens vatten. Rutterna är ännu inte helt satta, men planeras 
att gå mellan Solna strand – Årstadal, Ekerö – Klara Mälarstrand 
och Kungsholmstorg – Söder Mälarstrand – Klara Mälarstrand, 
enligt centerpartiet som varit drivande för att få till linjerna.

Stena fick Pegasuspriset
Stena AB är årets vinnare av Pegasuspriset som delades ut 
under Almedalsveckan. En enad jury stod bakom beslutet med 
motiveringen att Stena tar en tydlig plats med ett föredömligt 
agerande i miljöarbetet genom konvertering av RoPax-färjan 
Stena germanica till att bli världens största metanoldrivna fartyg. 
Konverteringen innebär att Stena germanica avsevärt minskar 
utsläppen samtidigt som fartyget är mycket effektivt i drift och 
erbjuder en god arbetsmiljö.

”Vi är mycket stolta och glada över att ha fått ta emot Pegasus-
priset – ett kvitto på vårt miljöarbete. Vi hoppas kunna föregå med 
gott exempel och att vi inspirerar fler företag i branschen till att 
satsa på nya, miljösmarta lösningar”, sa claes Berglund, Director 
Public Affairs & Sustainability Stena AB.

Pegasuspriset – ett grafiskt blad föreställande den intermodala 
hästen Pegasus – delades ut av Transportföretagens styrelse-
ordförande Björn Alvengrip under en ceremoni i samband med 
Almedalsveckan. Priset, som har delats ut sedan 2008, har till 
syfte att både lyfta fram miljöarbetet i transportsektorn i hela 
dess bredd, och att inspirera fler företag till nya initiativ.

”Det är en prioriterad uppgift för Transportföretagen att lyfta 
fram det omfattande och målmedvetna miljö- och hållbarhets-
arbetet inom transportnäringen, som motvikt till den förenklade 
bilden av transporter som ett nödvändigt ont. Debatten missar 
ofta alla nyttoaspekter som är förknippade med transporter och 
Pegasuspriset är ett sätt för oss att visa fram en mer mångfacet-
terad bild”, säger Maria Nygren, näringspolitisk chef och vice vd.

för det stora intresset för  
Skärgårdsredarnas  
leverantörsmässa 8 oktober.

Redaktionen
tycker till:

Björn Alvengrip, Transportföretagen, Erik Lewenhaupt, Stena AB, 
Claes G Berglund, Stena AB, Birgitta Resvik (repr jury), Fortum, 
Maria Nygren, Transportföretagen.

Pendelbåten M/S Sjövägen.

för den korta sommaren.

Medlemsnytt

Person- & Företagsnytt

Lena Erixon är Trafikverkets nya generaldirektör. 
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Sjöfartsmontern under Bokmässan i Göteborg
Fredag 25 september – söndag 27 september har Breakwater 
med flera arrangerat ett spännande program i Sjöfartsmontern, 
nr B05:02. Många författare finns på plats för att berätta om sina 
böcker, t ex Magnus Schmidt om sin bok ”I Vikingars kölvatten” 
och riksdagsmannen Kent Härstedt som berättar om Estonia-
tragedin.

K-märkta fartyg i världens största fototävling
Nu drar världens största fototävling igång! Förra året vann en 
bild på ett k-märkt fartyg den svenska deltävlingen. Wiki Loves 
Monuments har i guinness rekordbok kallats världens största 
fototävling, en tävling som pågår i flera länder samtidigt, där vem 
som helst får delta. Tävlingen fokuserar på våra kulturskatter. 
Tanken är att samla in bilder på kulturhistoriskt intressanta platser 
och byggnader över hela världen, bland många andra de 130 far-
tyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet i Stockholm.

– Vi har hittills fått in flera värdefulla nya bilder, som hade varit 
svåra att samla in på annat sätt, säger claes Wollentz, som är en 
av de ansvariga för k-märkningen.

Förra året blev en bild på segelfartyget Sarpen bästa svenska 
bild. Fartyget, med hemmahamn i Simrishamn, vann även första 
och tredje plats i fartygsklassen. På andra plats i fartygsklassen 
hamnade Ejdern, med hemmahamn i Södertälje.

Var med och tävla – så här gör du: På Wiki Loves Monuments 
webbsida (wikilovesmonuments.se) skapar du ett användarkonto, 
om du inte redan har ett, och laddar upp dina bilder. Du kan ladda 
upp bilder mellan 1 september och 30 september 2015. Här 
finns också en lista över de fornminnen, byggnadsverk, arbets-
livsmuseer och k-märkta fartyg som ingår i tävlingen. Listan 
över k-märkta fartyg hittar du även på Sjöhistoriskas webbplats 
(sjohistoriska.se/k-markta-fartyg)

MGAB öppnar skeppshandel på Beckholmen.
MgAB Maskin- och Fartygsservice AB har från den 1 juli över-
tagit Waxholmsbolagets Förråd. Verksamheten som under 2014 
flyttade från Nybrokajen till Beckholmen kommer att fortsätta 
under namnet MgAB Skeppshandel. Handeln är öppen för alla 
företag och organisationer inom branschen. MgAB utför alla 
slags arbeten på fartyg i yrkestrafik. Verksamheten omfattar 
service, reparation och installation av fartygsmotorer, elkraft, 
elektronik, styr- och reglerteknik, svets och smide samt rörinstal-
lation och hydraulik. MgAB utför även ny- och omkonstruktion av 
tekniska system, ofta i samband med service eller reparationer. 
Inom ramen för serviceverksamheten har MgAB under lång tid 
levererat specialutrustning och i viss mån även teknisk standard-
materiel till rederier och övriga aktörer inom hamn- och skär- 
gårdstrafiken. Verksamheten kompletteras nu med en välsorterad  
skeppshandel vilket innebär att man på ett tydligare sätt kan  
leverera allt det som kunder löpande efterfrågar för en pålitlig  
och säker drift. Ove Ek, sedan många år välkänd i branschen,  
är anställd vid MgABs skeppshandel.

Tenö Varv AB har investerat i en ny mobil 100- tons  
torrsättningsvagn 
Tenö Varv AB har under en lång tid undersökt möjligheterna att 
utöka torrsättningskapaciteten vid anläggningen i Vaxholm som 
ett komplement till den befintliga 600-tonsslipen. Efter mycket 
sökande föll till sist valet på en torrsättningsvagn från Roodberg 
i Holland. Vagnen klarar att ta upp fartyg i storleken 35 x 9 meter 
och med en vikt av hela 100 ton. Vagnen väger 28 ton, med fyr-
hjulsstyrda fyrdubbla boggihjul. Dragbalken går att köra ut till 24 
meter för att vagnen ska nå ut till tillräckligt långt för djupgående 
fartyg, samtidigt som dragfordonet fortfarande kan stå kvar torr-
skott på land. Alla hydrauliska funktioner fjärrstyrs från styrhyt-
ten i dragfordonet och sköts helt och hållet av föraren.

Dragfordonet har inköpts från Finnair och är en flygplansbog-
serare som tidigare tjänstgjort på Helsingfors flygplats. Den har 
modifierats och kompletterats av Tenö Varv själva med ytterliga-
re en dieselmotor som driver hydrauliken till torrsättningsvagnen. 
Dragfordonet är en riktig klump som väger drygt 30 ton! Den har 
fyrhjulsstyrning och fyrhjulsdrivning och nu också dubbla moto-
rer. En för framdrivning och en för hydrauliken. För att möjliggöra 
denna torrsättningsmetod har man investerat ett flertal miljoner i 
betonggjutning under vattnet av en ny 45 meters ramp. Samtidigt 
har den stora 600-tonsslipens räls bytts ut, förstärkts och gjutits 
in. Dessutom har en hel del asfalteringsarbeten utförts i anslut-
ning till rampen för att erhålla en plan och stabil körbana för hela 
ekipaget som fullt lastat kan väga upp till dryga 160 ton! 
Tenö Varv AB ser nu en helt ny marknad med korta torrsättnings-
tider, snabba servicereparationer, vinterförvaring av fartyg som 
inte brukas vintertid, mm. Detta samtidigt som aktiviteten med 
vagnen inte stör övriga torrsättningar på den stora slipen. En stor 
mängd fartyg kan i och med investeringen servas eller förvaras 
samtidigt.

PressreleaserKultur och boknytt
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Under Almedalsveckan arrangerade 
Skärgårdsredarna ett seminarium på 
den Maritima Mötesplatsen om det 
kommande nya regelverket för den 
nationella sjöfarten. I panelen deltog 
Daniel Hellström som är projektledare 
för regelverket på Transportstyrelsen, 
Ove Eriksson, direktör för affärs- 
avdelningen på Sjöfartsverket samt  
Affe Norgren, vd Skärgårdsredarna. 
Karina Linnér från SMTF var  
moderator. 

Rubriken på seminariet var ”Kan nya 
regler ge skärgårdstrafiken flyt?” Även 
om regelverket är långt ifrån klart så var 
det ändå tydligt att Transportstyrelsens in-
riktning är att skapa regler som är mer re-
levanta, ändamålsenliga och öppnar upp 
för ny teknik och innovation. Alla i pane-
len var överens om att det finns stora möj-
ligheter att skapa rimliga och bra regler 
men att övergångsperioden från föreskri-
vande till funktionsbaserade regler kom-
mer att ställa branschen och myndigheten 
inför nya utmaningar. I samband med nya 
regler kommer även tillsynen att föränd-
ras och övergå till att rederierna får större 
ansvar att själva hålla koll på sina fartyg, 
säkerhetssystem och rutiner för underhåll 
och service. Myndigheten kommer fram-
över att mer inriktas på systemtillsyn och 
kontrollera att rederier, underleverantörer 
och varv sköter sina egenkontrollsystem 
och tar hand om sina avvikelser.

Sammanfattningsvis kan man säga att 
ansvarsfördelningen mellan myndighet 
och redare kommer att förändras. Funk-
tionsbaserade regler kommer att kräva 
en ordentlig inkörningstid men öppnar 
för bättre och mer anpassade lösningar 
avseende tekniska och miljöinnovativa 
lösningar.

Diskussionen fortsätter 8 oktober
Skärgårdsredarna ser fram emot fortsatt 
bra samarbete runt de nya regelverken 
och uppmanar sina kreativa redare att 
passa på och vara med och påverka i rätt 
riktning. En fortsättning på diskussionen 
kommer vid seminariet i Göteborg under 

leverantörsmässan. Då finns mer tid och 
projektet har kommit mycket längre vil-
ket kan leda till mycket intressanta dis-
kussioner.

Maritima Mötesplatsen
I år var den Maritima Mötesplatsen öp-
pen måndag – onsdag, 29 juni – 1 juli. 
Sammanlagt arrangerades 23 seminarier 
och traditionsenliga maritima mingel 
med gästtalare. Platsen var som tidigare 
år Gotlandsbolagets trädgård på Hamn-
gatan 1, centralt i Visby. Sjöfartsforum 
arrangerade tillsammans med bransch-
organisationer och föreningsmedlemmar 
12 gemensamma seminarier som spegla-
de sjöfartens möjligheter, roll, behov och 

verksamheter på ett allsidigt sätt. De som 
i år arbetat tillsammans är Sjöfartsfo-
rum, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges 
Hamnar, Svenskt Marintekniskt Forum, 
Kungliga Örlogsmannasällskapet, Ener-
gigas Sverige, Sveriges Skeppsmäklareför-
ening och Skärgårdsredarna. På agendan 
stod forskning och innovation, isbrytning, 
kalkylmodeller och avgiftsstrukturer, in-
landssjöfart, skärgårdsturism, maritim in-
dustriutveckling, strategi för vattenvägen 
m fl ämnen.

  På Sjöfartsforums hemsida finns   
  länkar till filmer från alla seminarier:   
  www.maritimeforum.se/almedalen 
text: leena tegevi

ALMEDALSVECKAN 2015

Kan nya regler ge 
skärgårdstrafiken flyt?

FOTO: PER ELERUD, SJöFARTSFORUM

FOTO: ANNA HAMMARgREN

Almedalsveckan totalt
Almedalsveckan 2015 var lika stor  
till antal besökare och evenemang som 
valåret 2014. Uppskattningsvis 35 000 
unika besökare deltog i veckan som  
hade 3 465 programpunkter i det  
officiella programmet.

I panelen deltog fr v.  
Ove Eriksson, direktör för 
affärsavdelningen på Sjö-
fartsverket, Affe Norgren, 
vd Skärgårdsredarna samt 
Daniel Hellström som är 
projektledare för det nya 
regelverket på Transport-
styrelsen. 
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– Det är en robust och säker båt med den röda färgen kvar som 
hon hade som utbildningsfartyg hos Sjöfartsverket, säger Sonny 
Modig som hela svenska folket lärde känna som kaptenen i 
teveserien Göta Kanal i TV3.

Sonny har sina rötter väster om Vättern, närmare bestämt i 
byn Suntak utanför Tidaholm. Han har också bott i Tidaholm, 
Motala och Sjötorp, innan han landade i Lyrestad där han 
fortfarande huserar.

Han inledde karriären som bilförsäljare i bland annat Motala 
där han försökte intressera östgötarna för Mercedes Benz 
senaste modeller. Sjöintresset har han dock haft 
sedan ungdomen. Den första båten var en snipa 
som han kuskade runt med på Vättern och 
Västkusten. Nästa snipa seglade han med 
på Göta kanal, Västkusten och Östersjön. 
Snipan såldes senare till förmån för den 
betydligt större motoryachten ”Viking” 
som han framförde på både insjöarna och 
längs skandinaviska kusterna till bland 
annat Stockholm och Oslo. 

Med A-skepparbehörighet och fartygs-
mekanikerexamen i land inledde Sonny 
år 1982 sin rederiverksamhet med att köpa 
passagerarbåten Gulli som då fick byta namn 
till Brommö. Hon fick därefter gå i trafik på Vä-
nern och Göta Kanal. Brommö följdes fyra år senare av 
tyskbyggda och tevekända M/S Bellevue som han fortfarande 
kör med på Göta kanal.

– Fartyget var aningen för stort så vi fick kapa henne på både 
längden och bredden för att få plats i slussarna, minns Sonny. 

Vi fick till och med ta bort avbärarlisterna. Hon var nämligen 
byggd för tidvatten och hade extra skydd längs sidorna. 

Flera fartyg
Ytterligare fartyg köptes senare in. Några av dem var Sandra 
Mari från Norrland som han körde med i Åsunden i Ulricehamn. 
Med Express, alias Vänersund, från Örnsköldsvik, trafikerade 
han Vänern och Göta kanal. Lastfartyget Dagskär köptes in på 
exekutiv aktion. 

– Tanken var att jag skulle köra henne i fraktfart på 
Göta kanal, fast det var svårare än vad jag hade 

trott att få vettiga laster och en hållbar ekonomi. 
Synd, för hon var ett bra fartyg och lastade 300 

ton.
Det senaste inköpet gäller alltså den fem-

ton meter långa och fyra meter breda f.d. 
tullkryssaren ”Modig” . Hon salufördes 
av Sjöfartsverket i fjol och Sonny var inte 
sen med att slå till. För pengarna fick han 
en i stort sett mycket välbehållen tullkrys-

sare som tjänstgjort utanför Arkösund som 
utbildningsfartyg inom sjöräddningen hos 

Sjöfartsverket med anropet Rescue 960.  
– Jag såg naturligtvis stora möjligheter med 

henne  när det gällde turtrafiken på Vättern som 
det ju pratats mycket om i åratal. Många har försökt få 

den att fungera, fast få har lyckats. Jag tänkte att jag hade en 
bra chans att få till det med tullkryssaren. Jag såg framför mig 
stöd från kommunerna Motala och Karlsborg, men tji fick man. 
Så jag kör nu detta projekt helt på egen hand.

Nu har han gjort det igen, tevekände skepparen Sonny Modig, 70. Och det har han gjort 
genom att sjösatta ytterligare en rederiverksamhet. Den här gången i form av turtrafik över 
Vättern med den nyinköpta f.d. tullkryssaren M/Y Modig.

Modig  
tvärs över Vättern
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M/Y Modig byggdes på 
Swede Ship koncernens 
varv i Djupvik 1958 
där man specialiserat 
sig på aluminiumfartyg.  
Fartyget har två Volvo 
Penta i maskin och 
marschar på 18 knop 
och maxar på 21, men 
då drar hon hiskliga  
80 liter i timmen.

– Vi har efter inkö-
pet bytt vattenpumpar 
och försett henne med 
räcken, skyddsnät, en 

ny livflotte och nya flytvästar och byggt en toa. På tur står ett 
bättre utedäck bakom flybridge.

Turerna över Vättern inleddes 1 juli nu i sommar och körs 
måndag, onsdag och fredag. Resan kostar 550 kronor och 
vill man ha med cykel och kanot kostar det lite extra. Turerna 
måste förbokas och de tar en timme. Båten har plats för tolv 
passagerare. 

– Jag tycker att resan över Vättern i allmänhet är behaglig 
och fin, fast visst kan det bli lite prövade när vi har sydsyd-
västlig hård vind från Jönköping över öppet vatten rakt in 
mot sidan. Vättern är ju rätt krabb när det blåser och då  
bildas djupa diken som naturligtvis känns. Fast båten är  
säker så det är ju aldrig någon fara.

Vilka är det då som hänger med?
– Turister i allmänhet och i synnerhet den småskaliga turisten 
som gillar det lite udda och lokala. Vi har många cyklister som 
kört längs Göta kanal eller Västgötaleden. Hälften av passa-
gerarna är utländska. Vi har i sommar haft folk från Holland, 
Tyskland och Norge till exempel. 

Hur har premiärsäsongen gått, tycker du?
– Det var varit kul att komma igång. Vädret kunde dock ha 
varit bättre. Vi har under sommaren täckt bränslekostnaden, 
fast mer har det inte blivit. Så vi hoppas på sol och blå himmel 
nästa säsong.

Hur marknadsför du trafiken?
– Vi har tagit fram en broschyr som vi delar ut. Den finns  
också på hotell och turistbyråer runt om i landet. Sedan har  
vi ju hemsidan för Göta kanal-trafiken med Bellevue där  
M/Y Modig finns med och det gör hon också på Göta kanals 
egen hemsida.

Vad har du för framtidsvision för Vättertrafiken?
– Det är klart att jag vill att den ska öka i omsättning och att 
folk ska upptäcka viken fin tur vi har att erbjuda. Fast det får 
bli som det blir. Går det åt skogen får båten kanske ta tjänst 
som min privatbåt. Det skulle den ju passa jättebra till.

text: arne spångberg

 Jag såg naturligtvis stora möjligheter med henne  
när det gällde turtrafiken på Vättern som det ju 
pratats mycket om i åratal. Många har försökt få 
den att fungera, fast få har lyckats.
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En som har många järn i elden är  
Niklas Drakenberg, ägare till rederi  
M/S Teaterskeppet, samt delägare  
i Rederi Runmarö Kanal och Madam  
Rederi. Han sysslar inte bara med  
sjötrafik i olika former utan fixar 
konferens och event, utvecklar IT- 
lösningar och är Skärgårdsredarnas 
sammankallande för distrikt ost.  
Det senaste tillskottet i verksamheten 
är en busslinje på Utö. 

När jag ringer Niklas är han ute med so-
nens skolkamrater på en tur i skärgården 
med M/S Södertörn. Det är runt 100 ung-
ar ombord och Niklas stormtrivs. 

– I och med att jag har tillgång till båt 
och det är svårt att få ihop en skärgårds-
utflykt för skolbarn över dagen med ordi-
narie trafik så är det klart jag ställer upp!

Det är nog lite av Niklas specialitet, att 
göra det extra som inte förväntas av en. 

Tillbaka på kontoret svarar Niklas på 
några frågor:

Kör du båtarna själv?
– Nej, jag har bara Fartygsbefäl klass VIII. 
Jag började läsa vidare men hann inte 
med på grund av jobbet. Men jag tycker 
egentligen att det fungerar bättre så här.  
Vi har duktiga befälhavare som fokuserar 
på att föra fram fartygen på ett bra sätt 
och jag kan istället lägga fokus på att ta 
hand om passagerarna ombord. Jag för-
söker vara med lite överallt och ha en hel-
hetsbild samtidigt som jag hjälper till där 
det behövs. 

Vad har du för bakgrund? 
– Jag är uppväxt i skärgården under som-
rarna och har alltid haft båtar som in-
tresse. Efter gymnasiet så hamnade jag i 
TV-svängen – jobbade med reklamfilm 
och foto som frilans för MTV, TV4 och 
TV3. Jag har också jobbat som tekniker 
vid konferenser och hamnade på en event-
byrå som tekniker. Där gjorde jag ett antal 
stora konferenser och kongresser utom-
lands. Sen har jag alltid haft IT som intres-
se. Jag var den yngsta anställda på Digital 
Equipment som 14-åring. Jobbade extra 
där på kvällar osv.

När jag jobbade med stora grupper ut-
omlands fick jag nytta av mina databas- 

och  IT- kunskaper. Jag skaffade mig ett 
eventkunnande och fick ett stort nätverk 
på köpet. 

Varför hamnade du i den här branschen?
– Det var en kund som ville ha en annor-
lunda julfest i Stockholm. Jag var nyfiken 
på Teaterskeppet men det gick inte hyra  
för att det var till salu.  Jag blev dock väldigt 
imponerad av lokalerna och insåg po-
tentialen. Jag var 24 år gammal och såg 
outnyttjade resurser i skeppet. Så jag hyr- 
köpte fartyget, det vill säga att jag betala-
de av på köpet med intäkterna. Att ta ut 
någon lön var det inte tal om i början. Jag 
sa upp lägenheten och bodde ombord. Ett 
tag hade jag tre jobb: Teaterskeppet, an-
ställd på eventbolaget och frilans för TV4. 

Jag hade ett bra kontaktnät och trots 
krisen i IT-branschen gick det bra från 
början. Troligen eftersom vi kunde erbju-
da ett billigare alternativ till deras tidigare 
konferenser.  

Ombord på Teaterskeppet var det 
mycket som var omodernt och behövde 
göras om. Det var inte konferensanpas-
sat. Här kom mitt teknikkunnande till 
stor hjälp. 

Sen kunde jag inget om branschen el-
ler om alla regelverk och instanser som är 
inblandade i ett restaurangfartyg. Det var 
mycket att lära och jag knackade på hos 

dåvarande Sjöfartsinspektionen i Stock-
holm och frågade vad som behövde gö-
ras. Jag fick väldigt bra support där, de var 
extremt tillmötesgående och hjälpsamma. 
Jag var hela tiden mycket öppen med att 
jag var oerfaren och inte kunde något. Jag 
fick också mycket hjälp av gamla ägaren, 
Olle Carlens (Rederi Sommar och Sol). 

Jag trodde att jag skulle hålla på med 
det här i ungefär 2-3 år. Så småningom 
insåg att jag skulle kunna leva på det.

Hur ser din verksamhet ut idag?
– Teaterskeppet är basen. 2006/2007 köp-
te vi båten Södertörn med rederi Run-
marö Kanal. Jag har alltid varit nyfiken 
på linjetrafik och var som barn fascine-
rad av Waxholmsbåtarna. Vi fick nästan 
direkt ett avtal med WÅAB . Det är roligt 
med en snabb båt med trafik och färdigt 
koncept som kontrast till Teaterskeppets 
verksamhet. Sedan två år tillbaka är jag 
även delägare i Madam Rederi som har 
tre båtar.  Madam, Gripen och Hemta.  Vi 
köpte Gripen i höstas. 

Så kom förslaget på en Nord/Syd-linje 
upp. Den var mitt i prick för oss så vi sva-
rade på upphandlingen. Vi kom med för-
slag och bra idéer på hur man skulle kun-
na genomföra det hela och blev tilldelade 
trafiken. Vi trodde att det skulle bli gan-
ska lite folk, kanske 10 personer som mest 

TV-KILLEN SOM BLEV REDARE
Niklas Drakenberg
Nyfiken på: text: leena tegevi
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ombord, men det har varit en braksuccé.  
Varenda båt gick full när det var soligt 
väder. Men trots den ”dåliga” sommaren 
så har det varit bra totalt också. Om det 
hade varit bättre väder hade kanske fler 
åkt till ett specifikt mål. Nu har många 
åkt mellan två fastlandsbryggor. Flera 
har varit helt nya, ovana båtresenärer, 
och det har varit mycket ryggsäckar och 
tält. Även näringsidkarna på öarna har 
märkt en tydlig ökning av besökare. Det 
har varit ett bra mottagande från både 
passagerare, skärgårdsföretag och media. 
Jag tror att linjen har gjort att folk fått 
upp ögonen för skärgårdstrafiken i stort. 
Självklart har det varit mycket jobb men 
också mycket roligt.   

Hur var det nu med bussen på Utö?
– Jag och min fru pratade för några år se-
dan om det inte fanns något annat jag ville 
göra förutom att hålla på med båtar. Jag 
skojade och sa att jag skulle vilja ta buss- 
körkort. Sen gjorde jag det. När jag var 
liten hade en klasskompis familj en buss. 
Vi åkte på resor flera familjer tillsammans 
och alla fick umgås. Det var så roligt. Så 
när jag tagit busskortet hyrde jag en buss 
och gjorde utflykter med familjen. Till 
slut kom jag på att det blev billigare att 
köpa en buss då det i verksamheten även 
kom in förfrågningar om busstransporter. 
Waxholmsbolaget frågade om jag ville 
köra bussen som skulle knyta ihop Nord/
Syd-linjen på Utö. Så fick vi ihop hela lin-
jen. Fast jag kör den inte själv... 

Har du hunnit med att ta semester?
– Både ja och nej. Jag har smygjobbat. 
Vi har varit i skärgården men jag har 
haft ständig kontakt med verksamheten, 
mycket tack vara den nya Nord/Sydlinjen. 

Men det har funkat bra. Jag trivs med det 
och därför känner jag mig inte stressad av 
det. 

Niklas fru Anna jobbar också ombord 
på Teaterskeppet. De har tre barn i åldrar-
na 1, 5, och 8 år.  

–  Att driva rederi kräver att partnern 
har förståelse. Man kan inte bara släppa 
fartyget och verksamheten, det finns alltid 
i ens medvetande. Det är en livsstil. 

Vad har din största utmaning varit?
Att få ihop familjeliv med jobbet. Men det 
har gått väldigt bra att kombinera och jag 
är delaktig i vardagen, VAB-ar, hämtar på 
dagis och åker på skidsemester osv.  

I verksamheten är jag ingen chefstyp 
som delar ut order. Jag har istället per-
sonal som är självgående. Det är väldigt 
värdefullt. Eftersom jag inte ger några di-
rektiv så klankar jag heller aldrig ner på 
någon om det blir fel. Sen är jag med lite 
överallt och hjälper till. Jag har kontoret 
på fartyget och är ständigt nära verksam-
heten vilket jag tycker är jätteviktigt. 

Vad har du för intressen?
–  Att åka ut i skärgården med familjen.  
Men jag tycker också det är roligt att 
jobba. Jag brinner mest för att göra 
människor glada. Det är roligt att fixa 
grejor åt andra och få till bra lösningar, 
att se folks förväntan. Det är min hobby, 
att göra ”det lilla extra”.  

En framtida dröm
–  Jag tycker att jag har det bra som det är 
nu, fast jag vill gärna göra nya saker. Jag 
gillar nya utmaningar men har ingen am-
bition att bli större. Målet kunde vara att 
kanske jobba lite mindre, men det kom-
mer aldrig att hända... 

Vad är Skärgårdsredarnas viktigaste 
framtidsfråga?
–  Att jobba vidare som man gör nu med 
olika regelverk. Det är kärnan i förening-
ens verksamhet.

Föreningen behöver navigera oss redare 
genom regeldjungeln och vara kollektiv 
lagtolkare åt medlemmarna. Skärgårds- 
redarna är också en tung remissinstans 
vilket är viktigt för att kunna påverka. 
Det går inte att påverka som enskild re-
dare eller person. Jag har haft otroligt 
mycket nytta av föreningen. Det kolle- 
giala utbytet är också viktigt. Alla hjälper 
alla och det är en hjärtlig bransch även om 
vi också är konkurrenter. Man kan alltid 
ringa kollegor och fråga om saker och vi 
har trevligt när vi umgås.

Vad tror du om framtiden för branschen?
–  Jag tror att framtiden är ljus. Det kom-
mer många nya spännande lösningar för 
till exempel framdrift och bränslen. Det 
finns en stor utvecklingspotential. Vatten-
vägarna är väldigt outnyttjade. Samtidigt 
är det en tungrodd bransch med tradition 
att hålla på det gamla. Det tar tid och är 
svårt att övertyga myndigheter och sty-
rande att ändra i regelverk för att möjlig-
göra innovationer. Men man har i alla fall 
börjat snacka mer om sjöfart, om pendel-
båtar till sjöss och så vidare. 

Sen är det ju lite speciellt att man kan 
köra omkring med 100 år gamla båtar i 
linjetrafik och resenärerna tycker att det 
är något positivt. De kan välja att åka med 
en gammal båt för att det är mysigt även 
om det tar en extra kvart. Hade man satt 
in en gammal högerstyrd Scania-Vabis-
buss från 40-talet på 3:ans stomlinje här i 
Stockholm hade nog resenärerna varit av 
en annan åsikt…

Vi trodde att det skulle bli ganska 
lite folk, kanske 10 personer som 
mest ombord, men det har varit 
en braksuccé.



 Skärgårdsredaren 3 -15 ★ 39 

Det finns egentligen två färjeföretag som 
bedriver färjetrafiken i Rotterdam efter 
anbudsupphandling. Aqualiner startade 
i Amsterdamområdet och Waterbus i 
Dordrecht / Rotterdam. Dessa två vann 
upphandlingen 2009 och arbetar som ett 
företag. De skall inom kort genomföra 
byte till ett varumärke som omfattar båda 
företagen. Aktieägare är Royal Doeksen, 
Arriva Netherlands och GS (Aqua). Man 
har nu två kontrakt. Ett omfattar provin-
sen Zuid-Holland och det andra Port of 
Rotterdam (Rotterdams hamn). Kontrak-
ten gäller 12 år fram till 2022. Aqualiner 
har två snabba katamaraner och Water-
bus har fem, varav en används endast i 
högtrafik.

Under 2014 hade Waterbus mer än  
14 % tillväxt på Rotterdam-Dordrecht-
linjen och Aqualiner hade 16,5 % mer på 
hamnlinjen. Passagerarantalet var 1,750 
miljoner och 1,2 miljoner cyklar. Före- 
tagen hade tillsammans 113 anställda. På 
Rotterdamlinjen för Waterbus har man 
satt in en extra båt, och där finns totalt 
fem. För turister finns en ny linje till Kin-
derdijk som ligger i en polder 35 minu-
ter från Rotterdam. Där finns 19 väder-
kvarnar från omkring 1740, vilket är den 
största koncentrationen av kvarnar i Ne-
derländerna. Dessa väderkvarnar är en av 
de mest kända nederländska turistattrak-
tionerna och fick 1997 världsarvstatus. 

Färjelinjerna har egna färdbevis, men man 
kan också använda biljetterna som kol-
lektivtrafikföretaget RET har för kollek-
tivtrafiken med metro, spårvagn, och buss 
i Rotterdam (kallas OV kaart och är även 
nationellt). Om man har OV kaart, som 
laddas med pengar, kostar en enkelresa 
på färjorna € 3,40. Om man köper biljett 
ombord kostar det € 6 för enkelresa. Det 
finns även andra biljettyper, t ex dagskort. 
Just nu satsar man på e-biljetter och de 
båda företagen har en app. Övergång kan 
inte ske till den vanliga kollektivtrafiken 
även om OV kaart även används för t ex 

metro, buss och tåg. Man måste då hålla 
fram kortet en gång till framför kortlä-
saren och ny avgift dras av. Man hopp-
as kunna få ett gemensamt biljettsystem 
med gratis övergång (som i Göteborg och 
Hamburg).

Samarbete med attraktioner viktigt
I logotypen för Waterbus står (i svensk 
översättning) Alltid välkommen ombord 
som en del av marknadsföringen.

Med den typen av biljetter man har nu, 
t ex pappersbiljett som man kan skriva ut 
från nätet, utnyttjar man möjligheten till 

Alltid välkommen ombord 
– PÅ FÄRJORNA I ROTTERDAM
UITP International Waterborne Transport Platform (WTP, internationella färjekommittén) hade möte i Rotterdam i april 
med värdskap av lokala färjeföretaget Waterbus. Med vid mötet var bl a Göran Malmsten, chef för Sjötrafiksektionen på 
Trafikförvaltningen i Stockholm och Ragnar Domstad, seniorkonsult som följt arbetet i kommittén sedan starten och  
som berättar om färjetrafiken i Rotterdam här nedan.

Vattentaxi vid SS Rotterdam.
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reklam på själva biljetten. Man samarbe-
tar med flera olika attraktioner som ligger 
intill de färjelägen man anlöper och ger 
rabatter på attraktionerna, t ex på Euro- 
mast, det höga tornet med utsiktspunkt 
och restaurang som ligger i hamnen. Gi-
vetvis hade vi en av middagarna i tornet.

I Nederländerna är cykling mycket 
populärt och alla färjor måste ha stort 
antal cykelplatser. Cyklar tas med gratis 
på Rotterdamfärjorna. I Dordrecht finns 
en skyttellinje på 600 m med en ny färja 
som tar stort antal cyklar och har mycket 
gemensamt med de nya skyttelfärjorna i 
Göteborgs hamn. Tidigare gjorde ordina-
rie katamaran en sväng för att klara även 
den rutten, men till slut bestämde man sig 
för en separat färja. Färjans skrov är av 
borstad aluminium och man har sparat 
in 1200 liter färg, vilket ger en förbättrad 
bränsleekonomi.

Vattentaxi är populärt
På en.rotterdam.info informeras man om 
vattentaxi och färjelinjerna i denna ord-
ningen. Vattentaxi är ett klassiskt färdsätt 
i Rotterdam och man har ofta tilläggs- 
platser i direkt anknytning till bryggorna 
för färjorna. Vid mötet använde vi vat-
tentaxi för sex enkelresor. På 5 minuter 
kom vi till alla de platser som ingick i pro-
grammet och SS Rotterdam Hotel & Res-
taurant (Holland American Lines gamla 

fartyg) som ligger i hamnen användes som 
hotell vid mötet. Där fanns en plattform 
för vattentaxi direkt ut från bottenplanet 
på fartyget. Priset för en enkelresa startar 
på € 6,70 och beror på antalet personer 
som reser och reslängden. Man behöver 
inte reservera plats utan väntar bara på att 
nästa vattentaxi kommer – det skall inte 
ta mer än tio minuter.

2000-talets båt
Aqualiner deltar i ett EU-project som 
kallas BB Green, där BB står för Battery 
Boat. Man skall ta fram en helt elektrisk 
båt med luftkuddeprincipen (hovercraft) 
för 60-80 passagerare. Man ser det som 
framtidens färja. Laddning av batterierna 
skall kunna ske på 30 minuter och första 
båten skall kunna klara en färd på 14 NM 
(26 km). Den första båten skall operera 

i skyddade vatten och klara kortare tu-
rer på 9 till 26 km. Kommande versioner 
skall kunna gå 30 knop (56 km) och ta 
minst 70 passagerare och minst 20 cyk-
lar. Det är åtta deltagare i EU-projektet 
och från Sverige deltar SSPA. Läs mer på 
www.bbgreen.info 

Lettiska BJB (Latitude Yachts) bygger 
båten i kolfiber. Längd 30 m och bredd 
6 m. Green City Ferries Rederi i Stock-
holm söker nu dispens från länsstyrelsen 
att få provköra båten på sträckan Marie-
fred – Jungfrusund, Ekerö. Det i 30 knop, 
snabbare än tillåtet i dag. På sikt hoppas 
man kunna attrahera pendlare mellan 
Mariefred och Stockholm med det nya 
fartyget som ska kunna gå fortare utan 
att skapa oönskade svallvågor.

text & foto ragnar domstad

Katamaran 
Aqualiner med 
flygplansnos.

Cykelsalong skyttelfärja Dordrecht. Cykelsalong älvskyttel Göteborg.
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Måseskärs fyr den 3 augusti 2015 
klockan 23.00. Foto G Arwidson.

MåSESkäRS 

fyr
Ön Måseskär ligger strax sydväst om Käringön i orust kommun.  
1829 byggdes ett sjömärke på ön, men det dröjde till 1865 innan öns  
första fyr byggdes. Fyren är en Heidenstamfyr målad i vitt och rött.  
Från början drevs fyren av fotogen, men 1950 blev fyren elektrifierad. 
1978 släcktes den äldre fyren och istället tog en liten vit plastfyr över.  
idag är fyrplatsen obemannad.

Stiftelsen Måseskär arrenderar sedan 1988 fyrplatsens byggnader  
och Heidenstamsfyren. i arrendeavtalet med sjöfartsverket har stiftelsen 
åtagit sig att vårda och underhålla byggnaderna och fyren. den gamla  
fyren står fortfarande kvar intakt och tänds sedan år 2000 varje nyår i  
12 minuter på tolvslaget av entusiaster i svenska Fyrsällskapet. 

Under jubileumsveckan tändes den gamla fyren och lyste med sin  
gamla karaktär Bx(3) w 30 s 17 M. G ARwiDSon MARKEtinG


