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Så var sommarturlistan över och hösten är på väg. För 
skärgårdstrafiken har det i de flesta fall varit en bra som-
mar med sol, bad och många glada turister på våra båtar.  
Enligt FN-organet UNWTO (United Nations World Tourism 
Organization) omfattar turism, människors aktiviteter när de 
reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning 
för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.  
I stora drag tycker jag vår verksamhet passar väl in i  
definitionen.

Det ska bli spännande att få ta del av 2018 års besöks- 
statistik när den väl offentliggörs. Fråga är om skärgårds- 
trafiken håller jämna steg med den allmänna ökningen  
av turismen i Sverige. 

I skrivande stund är det bara några veckor kvar till valet.  
I år känns det mer osäkert än på länge, vem som tar vem 
och hur regeringen kommer att se ut. Styret i landsting och 
kommuner kanske är ännu viktigare för vår verksamhet. 

Det som är positivt med dagens valrörelse är att samtliga 
riksdagspartier (utom möjligen ett) verkar ha förstått att vi  
måste ta klimatfrågorna på allvar och på ett seriöst sätt ta 
oss an miljöarbetet. Även om det kanske inte är så många 
valar i Skärgårdsredarnas fartområden kan vi alla bli ”val- 
arbetare” på vårt sätt. För att skydda valar och andra  
marina djur och växter kan vi alla bidra med något. 

I det korta perspektivet finns det ingen ursäkt för att inte 
starta med det man kan göra omgående, exempelvis mins-
kad användning av plast och kemikalier. Mer ekologisk mat 
och dryck på menyerna. Eco-körning och mer inblandning 
av förnybara bränslen är bara några förslag till åtgärder  
som kan dras igång direkt.

För att det ska ta riktigt fart på miljöomställningen på  
lång sikt och bli motiverat att investera i nya fartyg, modern 
teknik och förnybara bränslen etc. krävs dock att vi lyckats 
rösta fram lite modiga politiker. Politikerna måste vara  
tydliga i sina krav på förvaltningar och tjänstemän så att 
vallöftena omsätts i verkligheten.

En viktig faktor är att trafikhuvudmän såsom myndigheter, 
kommuner och landsting ställer tydliga miljökrav i upphand-
lingarna och är villiga att betala en del av de ökade kostna-
derna för detta. Trafikavtalen måste sträcka sig över ganska 
många år så att det går att investera med rimliga avskriv-
ningsperioder. 

I slutet av augusti firades ångbåten 200 år. Ångan revolu-
tionerade sjöfarten men sen dess har det inte hänt så väldigt 
mycket i fråga om stora teknikskiften. Är det dags nu? När 
kommer det exempelvis nya innovativa skrov i moderna 
material och framdrivningssystem med liten miljöpåverkan? 
Hur kan vi utveckla logistiken för bättre trafikplanering för att 
uppnå högre kabinfaktor och på det viset minska utsläppen 
per passagerare? Andra områden för innovation är bättre 

kartering för smartare farleder och säkrare vägval. En viktig 
nyckel för framtiden är även att hitta nya finansierings- 
modeller då fartyg är förhållandevis tunga investeringar.

Vilket landsting eller vilken kommun vågar ta rodret och 
inte bara prata utan satsa på en modern och miljöanpassad 
kollektivtrafik på vattnet och en utvecklad ekoturism? Vilka 
bränslealternativ kommer vi se i framtiden; HVO, metanol, 
batterier, vätgas och bränsleceller? Sannolikt kommer det 
behövas olika tekniklösningar för olika fartygstyper och  
trafikuppgifter.

Inom besöksnäringen växer ekoturismen. Ett tätt och bra 
samarbete mellan besöksmålen och rederierna ger Sverige 
unika möjligheter att fortsätta att utveckla en hållbar turism i 
en världsunik skärgård.

Sverige har både den kunskap och teknik som behövs för 
utveckling mot en mer miljöanpassad och smart sjöfart. Det 
som krävs är bra samarbete mellan motiverade och driftiga 
redare och teknikföretag som stöttas av akademierna och 
modiga politiker med framtidsvisioner. 

Den 11 oktober firar Skärgårdsredarna 30 år som orga-
nisation. Festligheterna går av stapeln i Tällberg där allt 
började. Förutom ett späckat program med bl.a båttur på 
Siljan så anordnas en workshop med inriktning på hur vi kan 
utveckla besöksnäringen och bli mer kända inom turismen 
och på besöksmålen i hela Sverige. Resultatet förväntas ge 
en vägledning till hur Skärgårdsredarna skall agera och på-
verka för att utveckla vår näring.

Förhoppningsvis kan workshopen också ge ledtrådar till 
vilka åtgärder som krävs samt vilka hinder som finns för att 
etablerade rederier och nystartade verksamheter ska se 
möjligheter till att driva nya turistverksamheter på vattnet  
på ett framgångsrikt sätt.

Sedan 1988 har vi bland annat kämpat för relevanta, 
anpassade tekniska regler och rimliga avgifter för skär-
gårdstrafiken. Vi har även jobbat mycket med innehåll och 
praktikkrav för att förbättra kvalitén på utbildning för om-
bordanställda. De senaste åren har vi lagt mycket tid på 
det nya nationella funktionsbaserade regelverket som nu är 
implementerat. 

Med förhoppning om fortsatt stöd och engagemang från 
våra medlemmar hälsar jag Er alla välkomna till Tällberg för 
ett hejdundrande jubileumsfirande.

Väl vakt 

Affe Norgren
VD Skärgårdsredarna

Vd har ordet 
Sverige har både den kunskap och teknik som behövs  
för utveckling mot en mer miljöanpassad och smart sjöfart.  
Det som krävs är bra samarbete mellan motiverade och  
driftiga redare och teknikföretag som stöttas av akademierna 
och modiga politiker med framtidsvisioner.

 Skärgårdsredaren 3 -18 ★ 3 



Skärgårds-
redarna 30 år

2018 – VOLYM 95
ÅRGÅNG 24

PRIS 52:-

Nr 3
OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA

ÅNGBÅTEN 200 ÅR  |  FREJA AV FRYKEN  |  ÅNGANS DAG

SKÄRGÅRDSREDAREN

Tema: Ångbåtar

2018
27 september:  Världssjöfartens Dag, Stockholm

10 – 12 oktober:  Skärgårdsredarnas höstmöte med  
 30-årsjubileum i Tällberg

13 – 14 oktober:  Fartygsforum 2018 i Lysekil

31 okt – 2 nov:  NordPass möte i Finland

16 november:  Sjöfartsverkets branschråd, Stockholm

2019
14 mars:   Skärgårdsredarnas årsmöte

K
al

en
de

r:

Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening 
för mindre passagerarfartyg bildades 1988.  
Föreningen är en branschorganisation för  
rederier som opererar passagerarfartyg upp  
till 500 passagerarplatser.
Skärgårdsredarna tillvaratar medlemmarnas 
intressen genom att företräda dem inför politiker 
och myndigheter och arbeta för att informera om 
branschens betydelse för infrastruktur och turism.
Föreningen har 115 rederier med totalt  
340 fartyg (april 2018).
För ytterligare information och ansökan om  
medlemskap, kontakta informationschefen.

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

Samordnare:  
Nina Yngve
Tel: 0733-928620
nina@skargardsredarna.se

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

Ordförande:  
Bertil Pevantus
AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik
Tel: 031- 69 64 00
E-post: bertil.pevantus@styrsobolaget.se

Skärgårdsredarens redaktion
Ansvarig utgivare:
Leena Tegevi

Redaktör och annonsansvarig:  
Leena Tegevi
För kontakt, se ovan

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

www.skargardsredarna.se

Tidningen får citeras med angivande av källa

Layout och produktion:
Reklamateljén EKTAB

Omslagsbild: Claes Insulander befälhavare  
på "Maja". Foto: Leena Tegevi

Tryckeri:
Österbergs tryckeri

ISSN 1654-9074

UTGIVNINGSPLAN 2018/2019
Reservation för ändringar

 Nr 4/18 Nr 1/19 Nr 2/19 Nr 3/19
Stoppdag:
Annonser: 9 nov 25 jan  3 maj 23 aug
Redaktion: 9 nov 25 jan  3 maj 23 aug
Utgivningsdag: 7 dec 22 feb 7 juni 20 sept

Innehåll nr 3-18
15

9
VD har ordet! ....................................................................... 3

Höstmöte i Tällberg med  
Skärgårdsredarnas jubileumsfest .....................6–7

Gustaf Wasa – Konung af Siljan .........................9–11

Gustaf Wasas olika  skepnader .....................12–13

Ångans Dag i Mariefred .......................................15–17

Ångbåten 200 år firades 
med ångbåtsparad  ...............................................18–20

Reflektioner kring sjövägsregler  
och fjärrstyrda fartyg  ........................................ 22–23

Succé för Styrsöbolagets nya  
skärgårdslinje ...................................................................24

Kust & Hav .................................................................27-36

Maritima Mötesplatsen 
under Almedalsveckan i Visby ...............................38

Freja av Fryken .........................................................40-41

Fartygsnytt .........................................................................46

FO
TO

: A
N

N
E

 S
O

F
IE

 E
R

IK
S

S
O

N

4 ★ Skärgårdsredaren 3 -18



Det ska vi fira!

 

Mötet inleds onsdagen den 10 oktober 
med samling på First Hotel för gemen-
sam lunch. Under eftermiddagen blir det 
föreningsmöte med höstmötesförhand-
lingar följt av en workshop om besöks- 
näringen. Därefter går bussen till Villa 
Långbers för välkomstdrink och middag 
med en vidunderlig utsikt över Siljan i 
solnedgången.  Tillbaka på First Hotel  
är baren öppen till 01.00. Vi bor även  
på Klockargården som ligger nästgårds.

Torsdagen den 11 oktober är vår  
Jubileumsdag och den inleds med ge-
mensamma festligheter vid majstången 

på Klockargården. Vi har även bjudit in 
Redarveteranerna, en del av dem som en 
gång startade föreningen. På förmidda-
gen blir det olika valbara aktiviteter som 
guidad rundvandring med Klockar Per, 
bad i inomhuspool mm. Strax före lunch 
går bussen till Leksand för avfärd med 
S/S Engelbrekt och M/S Gustaf Wasa. 
Lunch serveras ombord. Jubileums-
färden med de båda fartygen på Siljan 
avslutas i Tällberg där bussen väntar för 
att ta oss till hotellen.

Efter några timmars egen tid väntar 
fördrink med mingel. Sedan blir det blir 
festligt värre med galamiddag och under-
hållning på Klockargården! För den som 
orkar är baren öppen till 01.00.

Inbjudan har gått ut. Har du missat 
detta, hör av dig snarast till Nina eller 
Henrik på tel 031-971705.

Höstmöte i Tällberg  
med Skärgårdsredarnas jubileumsfest!

I år firar Skärgårdsredarna 30 år  
som förening. Det ska firas den  
9 –12 oktober i fantastiska Tällberg  
vid Siljan, där föreningen bildades 
1988. 

6 ★ Skärgårdsredaren 3 -18
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Konung af Siljan

Det var inte självklart att Erik skulle ägna 
sig åt sjöfarten på Siljan. Själv säger han:
 – På min pappas sida var man skollärare  
och på min mammas sida var det mest  
skogsfolk. Själv utbildade jag mig till 
tekniker och tog jobb hos Orsaplattan 
som tillverkade spånskivor. När företaget 
försvann började jag som däcksman på  
Gustaf Wasa. Och här växte jag fast. Jag 
kom att hjälpa till med alla göromål om-
bord, även i köket. Problemet var ju att 
anställningen ombord inte gällde hela året 
och därför måste jag finna andra lösning-
ar under vintern. Jag mönstrade på kust-
fararen Nordersand och trots att det var 
ganska trångt ombord var det en fantas-
tiskt god stämning och sammanhållning 
bland besättningen. Jag trivdes mycket 
bra. 

– Jag fick min sjötid både på Siljan och 
ombord på Nordersand och jag for till 
Kalmar och läste till skeppare. Ombord 
på Gustaf Wasa var Anders Billström 
skeppare och det blev succesivt så att han 
tog hand om turerna på dagarna och jag 
på kvällarna och så småningom blev det 
heltid för mig.

Ägare
Vem är då ägare till fartyget? Det är lite 
komplicerat:
 Det började med att fartyget i oktober 
1982 fattade eld under svetsningsarbete 
vid Övermo Varv i Leksand och blev 
mycket svårt skadat. Som vi kan läsa i 
Skärgårdsredaren nr 115 tog sig Klockar 
Pelle i Tällberg an uppgiften att renovera 
fartyget. 

Gustaf Wasa – 

text & foto: krister bång

Man bugar sig av vördnad. Fartyget har under 142 år gått i samma vatten.  
Regenten Gustaf Vasa blev bara 64 år, så fartygets livslängd är redan nu  
avsevärt längre. Skeppare ombord på heltid sedan 12 år är Erik Jalking. 

Salongen ombord på Gustaf Wasa.
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Kommunerna runt sjön; Leksand, Rätt-
vik och Mora, satsade pengar i projektet 
och bildade en stiftelse för ägandet, Stif-
telsen MS Gustaf Wasa. För att ta hand 
om driften bildades Siljans Båttrafik AB 
med politiker och lokala företagare i 
styrelsen. Senare blev även Erik Jalking  
ledamot i styrelsen. Från och med i år ar-
renderar Erik fartyget och har helt ansvar 
för både trafiken och restaurangen om-
bord.

Mat ombord
Det har alltid funnits möjlighet att få kaf-
fe och smörgås ombord. Från nystarten 
efter branden arrenderade familjen Akol 
utskänkningsdelen och senare även trafi-
ken. Man utvecklade konceptet med tiden 
till en fullskalig restaurang. Efter 34 år 
ombord tyckte familjen att det räckte och 
det hela lades ut på upphandling, även 
trafiken. Det kom in en del anbud, några  
orealistiska där man ville flytta fartyget 
från sjön, men till sist blev det Erik Jalking 
som fick uppdraget. 

– Det var ju en smula pirrigt, avslöjar 
Erik. Jag hade ju aldrig varit krögare för-
ut. Jag beslutade tidigt att behålla samma 
koncept som företrädarna med en liten 
dragning åt det närproducerade. Lingon-
pannacottan, till exempel, har blivit en 
stor succé.

Trafik
Gustaf Wasa är flitigt i trafik på Siljan. 
Huvudnumret är matkryssningar mellan 
Leksand och Rättvik och vice versa. Far-
tyget har en mycket stor och omväxlande 
meny som tilltalar alla. Man går tre turer 
om dagen och resan mellan de båda orter-
na tar en och en halv timma, precis lagom 
tid för att äta utan att stressa. I Rättvik går 
nya gäster ombord för färd med mat till 
Leksand. Vill man kan man sedan stan-
na över en tur och ta nästa tur hem igen. 
Undantaget från detta schema är mån- 
dagar. Då blir det en långtur via Rättvik 
till Mora och en kvällskryssning därifrån.

Turlistan gäller från 13 juni till 19 au-
gusti. Före och efter säsong är det charter 
för pensionärer, företag men även bröllop. 
Under högsäsong är resenärerna ungefär 
lika stor andel lokalbefolkning som turis-
ter. Erik låter barnen ”styra” fartyget med 
den stora ratten och förser dem med en 
mössa som det står Captain på. Barnen 
blir mycket stolta och de ser inte att det är 

Erik som egentligen sköter det hela med 
sin joystick. När familjen väl kommit hem 
lägger man ut fotona på Facebook och 
gör samtidigt reklam för sjöturen.

Det är inte bara barn som är välkomna 
ombord utan även hundar. Erik har gjort 
en särskild plats för dem på bryggan. En 
del bara ligger ner under sjöturen medan 
andra är mer kärvänliga.

En överraskning
Efter säsong gick Gustaf Wasa alltid till 
Östermo Varv en bit nerströms i Öster-
dalälven och togs upp på slip. Allt var 
förberett. Slipvagnen var framtagen och 
på varvet väntade man bara på huvudper-
sonen, fartyget. Erik ringde till Banverket 
och bad dem öppna järnvägsbron för pas-
sage. Men här blev det nobben. Banverket 
hade tröttnat på broöppnandet och ersatt 
den öppningsbara delen med en så kallad 
spårbro som inte tillät den stora Gustaf 
Wasa att komma förbi. Då skrev vi 1993. 
I stället byggdes en annan slip invid båt-

hamnen i Rättvik där fartyget numera kan 
servas.

Fartyget
När Gustaf Wasa levererades 1876 från 
Södra Varvet i Stockholm togs hon bit för 
bit med järnväg till Borlänge. Sedan fick 
man dra delarna genom skogen med häst

Erik Jalking och Gustaf Wasa är klara för avgång.

Jag beslutade tidigt att  
behålla samma koncept 
som företrädarna med  
en liten dragning åt det  
närproducerade.

Extrakaptenen Axel styr fartyget med stort 

allvar.
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och vagn till Tunsta vid Insjön där fartyget 
nitades samman. Fartyget sattes sedan in 
i trafiken på Siljan. Sjön var en naturlig 
transportled eftersom järnvägen inte var 
framtagen till dessa trakter då. Redan från
början uppmanades folket att följa med 
på lustturer som ett komplement till det 
vanliga resandet. Fartyget försågs med 
två ångmaskiner tillverkade av William 
Lindberg i Stockholm och som gav farty-
get en fart på omkring 10 knop. Ångaren 
eldades med ved som det finns mycket av 
kring Siljan. På 1950-talet var tiden ute 
för gamla ångare och maskinerna togs i 
land och skrotades. De var då fortfaran-
de i mycket gott skick. Nu satsades det 
på turisttrafik och Gustaf Wasa försågs 
med två Herculesmotorer. År 1987 ersat-
tes de gamla motorerna mot nya av typ 
Volvo Penta som kan ge fartyget en fart 
över 12 knop, men servicefarten ligger på 
9,5 knop. Motorerna fungerar fortfaran-
de perfekt. Det finns ingen ekonomi idag 
som tillåter motorbyte.

Siljan
Sjön Siljan är Sveriges sjätte största sjö till 
ytan. Den bildades för mer än 350 miljo-
ner år sedan då en meteorit slog ner och 
bildade det vi idag kallar Siljansringen. 
Sjön är djup, 150 meter har uppmätts. Det 
är därför mycket få grund och på så vis är 
det ganska lättmanövrerat. Men man får 
dock akta sig för att gå för långt in i Rätt-
viken för där är det mycket långgrunt. 

Långa bryggan i Rättvik
Denna brygga byggdes för att folk som 
kom med järnvägen lätt skulle kunna ta 
sig vidare med ångbåt. Bryggan, som in-
vigdes 1897, är en av världens längsta trä-
konstruktioner, hela 628 meter lång. Den 
har renoverats flera gånger, senast 1994.

Maritim kultur
För den som är intresserad av kultur- 
historia med marin anknytning är Siljans- 
bygden ett eldorado. Förutom Gustaf 
Wasa går ångbåten Engelbrekt också i  

trafik. Den drivs av en ideell förening.  
Vidare finns många ålderdomliga varp- 
båtar och andra bruksbåtar för trä- 
industrin. Och har man tur kan man ock-
så få se kyrkbåtar som ros av ett stort an-
tal personer. Det förekommer även kapp-
rodd med dessa farkoster.

Har man tur kan man få se kyrkbåtar på Siljan.

Långa bryggan i Rättvik är 628 meter lång.

Gustaf Wasa styr ut  

i sommarkvällen.
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Gustaf Wasas olika  skepnader
text:  erik jalking

1876 – 1914
Den tidiga ångbåten

Gustaf Wasa byggdes 1876 hos Stora 
Varfvet i Stockolm (enligt en del källor 
ska det vara Södra Varfvet, men på 
originalritningen står Stora Varfvet). 
Konstruktör var William Lindberg. Hon 
transporterades i delar med järnväg till 
Borlänge, sedan med hästfora till Tunsta 
i Insjön där hon nitades ihop och sjösattes.
Skrovet var från början svart eller mörkt 
blått, uppgifterna går isär. Hon var försedd 
med en låg överbyggnad med rundade 
sidor midskepps och en liten styrhytt. 
Skans fanns under backen, och en finare 
salong fanns akterut över propelleraxlar-
na. Mellan överbyggnaden och backen 
fanns en kraftig mast med lastbom och 
en tillhörande ångvinsch. Lastrum fanns 
under fördäck.
 I maskinrummet fanns en skotsk panna 
med två fyrar och två ångmaskiner enligt 
Woolfska systemet, på tillsammans 32 
hästkrafter. Dubbla propellrar. Ganska  
tidigt (i alla fall inte senare än 1892) måla- 
des skrovet ljust men inte vitt. En brygg-
skärm med fartygets namn monterades.
 1897 byttes maskinerna mot två com-
poundmaskiner på tillsammans 130 hkr, 
tillverkade av Hernösands mek. Verkstad.

1914 – 1925
Den tidiga passagerarångaren

1914 förlängdes överbyggnaden förut och 
fönstren blev fler och större. Rundningen 
ovanför fönstren rätades ut något. 
Styrhytten förlängdes. Masten med last-
bom ersattes av en gösstake, ångvinschen 
och lastrummet försvann. Akterdäck var 
fortfarande öppet. Hela fartyget blev nu 
vitmålat.

1926 – 1957
Förebilden för dagens Gustaf Wasa

Vid nästa modernisering fick Gustaf Wasa 
det utseende som stått som förebild för 

dagens. Sidorna rätades ut helt och akter-
däck byggdes delvis in. Tak över hela övre 
däck, och inbyggningen gick akter om 
skorstenen. Det är osäkert när ombyggna-
den skedde, men inte senare än 1926.

1958 – 1982
Turistbussen

Till säsongen 1958 byggdes Gustaf Wasa 
om till motorfartyg. Två stycken Hercules-
dieslar med backslag monterades. 
Samtidigt byggdes akterdäck in helt och 
ångbåtsskorsten ersattes av en ”plåt-
hink”. 1964 byggdes även bryggan in helt. 
Gustaf Wasa såg ut som en buss!Ljust skrov och bryggskärm någon gång  

mellan 1879 och 1892. FOTO: GERDA SÖDERLUND.

Gustaf Wasa i Orsa någon gång 1876-1878. Detta är den äldsta kända bilden av 
Gustaf Wasa. OKÄND FOTOGRAF.
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1982 – 1984
Brand och totalrenovering

Hösten 1982 eldhärjades Gustaf Wasa 
under arbete på slip i Övermo, Leksand. I 
stort sett allt utom skrov och maskinrum 
blev förstört. En stor insamlingskampanj 
drogs igång och arbetet med att få Was’n 
i skick igen startades nästan omgående. 
1983 gjordes en uppvisningskryssning 
runt Siljan i halvfärdigt skick.

1984 –
Dagens Gustaf Wasa

Den första juni 1984 återinvigdes Gustaf 
Wasa. Nu såg hon åter ut som en äkta 
ångbåt, trots dieseldriften. Kraftigt inspi-
rerad av hur hon såg ut den senaste tiden 
under ånga, men med vissa eftergifter för 
det praktiska och sjöfartsverkets krav.
 Gustaf Wasa har alltså varje säsong  
sedan 1876 varit till sjöss på Siljan!

Gustaf Wasas olika  skepnader

 Vid kaj i Leksand, troligen någon gång på 70-talet. FOTO: HARRY LANGE

Gustaf Wasa har alltså varje säsong  
sedan 1876 varit till sjöss på Siljan!
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Ångans Dag är en folkfest och firas var-
je år med S/S Mariefreds första ankomst 
till Mariefred. Ångloket Nian med vagnar 
från föreningen Östra Sörmlands Järnväg 
mötte upp på kajen, liksom ”ångkören” 
och Svenska Järnvägars musikkår. Ång-
fartyget Ejdern från Södertälje seglade 
ut och mötte ”Maja” som hade fullt med 
passagerare denna festliga dag.
  Fredrik Åström, vd för Svenska Kultur- 
pärlor, som bland annat driver Grips-
holms värdshus, höll välkomsttal till 
Maja på ångbåtsbryggan. Antikexper-

terna Peter Pluntky och Christoffer Julin 
värderade antikviteter och KTH:s kårspex 
underhöll på Rådhustorget. 

Claes Insulander har haft ansvaret på 
Maja i över 40 år. Nytt för i år är samarbe-
tet med Strömma Turism. Strömma säljer 
och marknadsför turerna med ångfartyget 
Mariefred via sina kanaler.

– Det har varit ett väldigt lyckat samar-
bete, säger Claes Insulander. Det var länge 
sedan vi hade så fullt på turerna som vi 
har haft i år. Vädret har också spelat in till 
en viss del, och inte minst den dokumen-

tär om S/S Mariefred som SVT sände före 
midsommar. 

Filmen ”Ånga om Sommaren” av Hå-
kan Pieniowski och Astrid Ohlsén är en 
finstämd halvtimmes skildring av fartyget 
och dess befälhavare. Den finns att se på 
SVT-Play till den 18 december. Missa inte 
den! 

Historien om ångfartyget Mariefred
När S/S Mariefred gjorde sin jungfruresa 
på rutten Stockholm – Mariefred den 14 
april 1903 var hon ingalunda det unika 
fartyg vi ser idag. Då, i början av förra se-
klet, trafikerades nämligen Mälaren samt 
Stockholms skärgård av ett par hund-
ra passagerarångfartyg på olika trader.  
Även om Mariefred var helt nybyggd och 

text & foto: leena tegevi

Ångans Dag  
i Mariefred
I Mariefred tar man emot sitt ångfartyg S/S Mariefred ordentligt för  
säsongen. Tal, körsång, orkester och eskort av bl.a. S/S Ejdern, mötte befäl- 
havaren Claes Insulander som gjorde en elegant tilläggning vid ångbryggan.  
Hundratals besökare hälsade välkommen med applåder och hurrarop.
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därtill försedd med en första klass matsal
på övre däck var hon egentligen bara yt-
terligare en i raden av båtar som anlöpte 
Mälarens bryggor och samhällen. 

Att likt dåvarande Mariefreds Tidning 
utnämna henne till ett ”första klassens 
turistångfartyg” var alltså även med den 
tidens mått mätt en smärre överdrift i lo-
kalpatriotisk anda. Dock är staden Ma-
riefreds stolthet över sitt fartyg bestående 
ännu mer än elva decennier senare.

Ångfartyget Mariefred var i likhet med 
övriga ångfartyg inte alls bara avsedd 
för passagerartrafik. Ångarna var i själ-
va verket också lastfartyg som fraktade 
varor som mjölk, grönsaker, frukt och 
lantbruksprodukter från jordbruken i 
Mälardalen till huvudstaden. Inte heller 
var rutten Stockholm – Enhörna – Marie-
fred särskilt unik. Förutom det nybygg-
da ångfartyget Mariefred som ägdes av 
Mariefreds Ångfartygs AB, seglade ock-
så S/S Gripsholm, byggt 1878 och ägd 
av Ångfartygs AB Gripsholm, på denna 
trad och nu hårdnade konkurrensen. År 
1905 beslöt dock de båda rederierna att 
gå samman. Det nya bolaget fick namnet 
Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB 
(GMÅA). Det är samma rederi än idag 
och med samma ännu giltiga A-aktier da-
terade 7 maj 1905.

Redan på 1920-talet började GMÅA 
på allvar känna av konkurrensen från bi-
lar, bussar och lastbilar och 1927 blev det 
sista år då bolaget ansåg sig ha råd med 
någon aktieutdelning. År 1930 lades ång-
fartyget Gripsholm upp och tre år senare 
såldes fartyget. Under resten av 1930-talet 
gick trafiken visserligen ihop ekonomiskt, 
främst tack vare turistturerna sommartid, 
men något överskott blev det inte. Under 
denna tid upphörde allt fler rederier och 
den förr så stolta Mälarflottan krympte 
betänkligt år från år i takt med att farty-
gen såldes, byggdes om eller helt sonika 
skrotades.

Krigsåren under 1940-talet blev en 
vändpunkt. Ransoneringar av bränsle och 
gummi begränsade landsvägstransporter 
och den inrikes sjöfarten blev ånyo bety-
delsefull. Rederiet kunde för första gång-
en på 15 år visa ett överskott i årsredo-
visningen.

Efter andra världskriget var ångfarty-
gens era över. På Mälaren ångade Marie-
fred visserligen oförtrutet vidare sommar 
efter sommar men det ekonomiska läget 
var och förblev prekärt. Det fanns allt fär-
re andra ångbåtar som bedrev passagerar-
trafik på Mälaren och under sommaren 
1963 fanns det plötsligt inga andra ång-
båtar kvar i trafik. Mariefred var ensam 
kvar, den sista representanten av den en 
gång så stora flottan av mälarångfartyg i 
gods- och passagerartrafik.

Under denna tid, i början av 1960-ta-

let började de få återstående ångbåtarna, 
förutom S/S Mariefred på Mälaren även 
några ångbåtar i Stockholms skärgård, 
att uppmärksammas alltmer. Till de åter-
stående passagerarångarna i Stockholm 
utsågs ”faddrar” som skulle uppmärk-
samma ”sin” ångbåt i alla tänkbara  
sammanhang, gärna i massmedia. Till  
S/S Mariefred utsågs journalisten Bo 
Grandien, som bland annat myntade ut-
trycket ”En bild av sommaren själv” om 
ångfartyget.

Varje trafiksäsong slutade i nya förlus-
ter och efter 1965 var rederiets kassa tom. 
Till år 1966 övertog Föreningen Stiftelsen 
Skärgårdsbåten, en tämligen nybildad 
ideell förening med ambition att stödja 
och bevara de kvarvarande ångfartygen, 
aktiemajoriteten i GMÅA. Föreningen 
saknade erforderligt kapital för att dri-
va en ångbåt och dess trafik, men desto 
större engagemang, vilja och ambitioner. 
Trots allt lyckades fartyget under sin nya 

huvudägare att fortsätta i trafiken Stock-
holm – Enhörna – Mariefred.
Fartyget drabbades av en brand våren 
1980 varvid styrhytt och matsal förstör-
des liksom fartygets livbåtar. Två måna-
der efter branden var Mariefred dock 
åter i trafik! Återuppbyggnaden skedde 
etappvis, dels under försommaren 1980 
och dels vintern 1981. Två år senare 
krävdes byte av fartygets ångpanna. Den 
ursprungliga pannan från 1903 ersattes 
av en nytillverkad och detta orsakade 
nya kostnader – utgifter som dock kunde 
täckas till stor del med hjälp av frivilliga 
insamlingsbidrag och ideella insatser. När 
Mariefred 8 maj 1983, återuppbyggd ef-
ter branden och försedd med en splitter 
ny ångpanna för nästan en miljon kronor, 
inledde säsongen hurrades, viftades och 
saluterades det vid bryggorna, inte minst i 
hemmahamnen Mariefred.

I slutet av 1980-talet bildades också 
en stödförening i Mariefred, Föreningen 

Svenska Järnvägars musikorkester.

Museijärnvägen i Mariefred mötte upp med ånglok.

"Ångkören" tog emot vid kaj.
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Ångfartyget Mariefreds Vänner, för att 
ytterligare stärka stödet, ekonomiskt och 
för att sprida kännedom för fartyget lo-
kalt i Mariefred.

I Dagens Ekos sändning på morgonen 
den 8 maj 1994: ”Den anrika ångbåten 
Mariefred eldhärjades i natt, nästan på 
dagen fjorton år efter den förra branden 
ombord. Brandkåren var snabbt på plats 
i natt vid Stadshuskajen i Stockholm där 
fartyget ligger, men trots det blev skador-
na stora. Mariefred ägs av en ideell för-
ening och en av föreningens medlemmar 
kunde bara betrakta förödelsen i natt.

– Vi ser ju här framför oss hur matsalen 
som skulle ha varit byggd i brandklassat 
material för fjorton år sedan i stort sett 
är totalt utbränd. Konversationssalongen 
på övre däck i aktern är också helt ut-
bränd och den var i det närmaste origi-
nalskick….”

I den förödande branden, förorsakad 

av en rökgasexplosion ombord på natten 
till den 8 maj 1994, förstördes matsal och 
konversationssalongen på övre däck och 
delar av mellandäck skadades. Återigen 
visade det sig hur betydelsefullt idealitet 
är och redan samma dag samlades över  
5 000 kronor in på kajen – en första 
grundplåt till den återuppbyggnad som 
tog åtta veckor och ungefär en och en halv 
miljon kronor i anspråk.

Under maj och juni hyrde rederiet in 
ersättningsbåtar alltmedan S/S Mariefred 
renoverades vid varvet på Beckholmen, 
där Stiftelsen Skärgårdsbåten etablerat en 
verksamhet för ångbåtsrenoveringar.

Den 2 juli gick Mariefred på 1994 års 
första tur till Mariefred, efter återupp-
byggnaden efter branden, och så här 
beskrivs den resan i rederiets 90-årsjubi-
leumsskrift: 

”Det var en fantastisk upplevelse att 
se det mangranna mottagande som farty-

get fick, på samma sätt som mottagandet 
1903, 1980, 1983 och 1993. Men frågan 
är om inte mottagandet 2 juli 1994 var 
det största ögonblicket i fartygets 91-åri-
ga historia. Tusentals Mariefredsbor, som 
alla hade bidragit till återuppbyggnaden, 
applåderade när deras fartyg åter var 
hemma i hemmahamnen. Efter sju sorger 
och åtta bedrövelser var fartyget åter i tra-
fik på sin trad, som alltid varje sommar 
sedan 1903.”

(Källa: www.mariefred.info)

En ångbåt håller precis så länge som ångpannan  
håller. Den på Maja byggdes år 1983, medellivslängden 
för en panna är ungefär 50 år, den förra höll 83 år.  
Sköt ångpannan rätt, låt aldrig vattennivån sjunka för 
långt, elda mjukt och fint och gör rent ordentligt varje 
höst. En ångpanna måste skötas som din egen mage.
(Claes Insulander vid en intervju i Eskilstuna-Kuriren den 25 juni 2015)

"Ångkören" tog emot vid kaj. Tidsenligt klädda besökare vid ångbåtsbryggan.

S/S Mariefred
är byggd vid Södra Varfvet  
i Stockholm 1903.  
Längd 32,84 m
Bredd 6,33 m.  
Compoundmaskin 298 ihk.  
Koleldad ångpanna. 
Hastighet 10 knop. 
230 passagerare
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Sommaren 1818 kunde man läsa en gan-
ska oansenlig annons i en stockholms-
tidning. Det var en annons för trafik 
med Sveriges första ångbåt, där turer 
från Riddarholmen till Drottningholm 
erbjöds av fartygsägaren och uppfinna-
ren Samuel Owen. Genom ångtekniken 
fanns för första gången i människans 
historia en kraftkälla som fungerade 
oberoende av vind eller strömmande 
vatten, för industri och transporter. 

För att fira ångbåtens 200 år som 
transportmedel arrangerade Stiftelsen 
Skärgårdsbåten och Sjöhistoriska Muse-
et tillsammans med ångbåtsrederierna en 
jubileumsdag med i stort sett alla fartyg i 
Stockholms unika ångbåtsflotta (störst i 
Europa) i kortege från Riddarholmen till 
Drottningholm och tillbaka. 

Jubileumsdagen inleddes med festlig-
heter på Riddarholmen, den äldsta och 
länge enda ångbåtskajen i Stockholm. 
Kortegen, som leddes av Sjöhistoriska 
museets stora ångisbrytare Sankt Erik, 
gick till Drottningholms slott där man 

vände gick tillbaka över Mälarens vat-
ten. När ångfartygen möttes tutade man 
den sedvanliga hälsningen med en lång 
signal till varandra, följt av en kort. Det 
blev mycket tutande denna dag. Många 
hade köpt biljett till passagerarångbåtar-
na och samtliga var fullbokade.

Ett 20-tal ångfartyg deltog totalt,  
stora som små. Bland annat passagerar- 
fartygen Mariefred (1903), Blidösund 
(1911), Motala Express (1895), Drott-
ningholm (1909), Ejdern (1880) och 
Storskär (1908), ångsluparna Gerda 
(1865), Robert (1866), Frithiof (1897) 
och Hjerter Kung (2010), djurgårdsfär-
jan Djurgården 3 (1897), bogserbåten 
Örnen (1903) samt isbrytaren Sankt 
Erik (1915). 

Historik
Utvecklingen av ångtekniken tog sin 
början under 1700-talet och i Sveri-
ge inleddes reguljärtrafik med ångbåt 
sommaren 1818. Under 200 år har 
ångbåten gått från att vara en teknisk 

revolution till att bli ett transportmedel 
för last och passagerare inom Sverige 
samt till och från utlandet, en avgörande 
förutsättning för den svenska industrins 
utveckling. Numera är det en uppskattad 
sinnebild för vår varmaste och ljusaste 
årstid; utflykter under sommaren. Ång-
båten minner också, nu och i framtiden 
om en spännande teknik som är en del 
av vårt kulturarv. Tack vare den brittiske 
ingenjören Samuel Owen sattes den 2 
augusti 1818 den första hjulångaren i 
trafik Riddarholmen-Drottningholm. 
Owen kallade fartyget helt enkelt ”mitt 
ångmaskinsfartyg”, senare fick ångbåten 
namnet ”Amphitrite”. Utvecklingen tog 
fart och redan under 1820-talet fanns det 
ångbåtstrafik mellan Stockholm och näs-
tan alla mälarstäder och genom den nya 
Södertälje kanal till städer längs kusten 
söderut. (Källa Stiftelsen Skärgårdsbåten 
och Sjöhistoriska Museet)

Att ångbåtstrafiken finns bevarad än 
idag som ett omistligt kulturarv ligger till 
största delen ideella krafter bakom.

text & foto: leena tegevi

Den 26 augusti firades 200-årsjubileet av ångbåtstrafiken i Sverige då Stockholms unika ångbåtsflotta 
stävade i kortege i kölvattnet efter Owens första ångbåtsresa från Riddarholmen till Drottningholm.  
Det blev en dag fylld av festligheter och ångbåtstut.

Ångbåten 200 år  
firades med ångbåtsparad 
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Många ville fira de ståtliga ångfartygen vid Riddarholmskajen.

Åke Foghammar var befälhavare på pressfartyget minsveparen M20.

Att ångbåtstrafiken finns bevarad än  
idag som ett omistligt kulturarv ligger till  
största delen ideella krafter bakom.
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Under 200 år har ångbåten gått från att vara en 
teknisk revolution till att bli ett transportmedel 
för last och passagerare inom Sverige samt till 
och från utlandet, en avgörande förutsättning 
för den svenska industrins utveckling.

Det påstår i alla fall våra kunder. Det kostar en hel del pengar och energi att hålla i gång en gammal båt. Köper 
man en ny båt får man förutom täckande fabriksgarantier också obefintliga undershållskostnader och avsevärt 
lägre bränsle- och driftskostnader. För att inte nämna den sköna bekvämlighet eller tillgänglighet som våra båtar 
bjuder på.  Win – win. Vi njuter av att få tillverka kvalitativa yrkesbåtar och ni får njuta av slutprodukten.

Storgrundsvägen 1, 67900 Karleby
Tel. +358 20 778 0660
sales@kewatec.fi

w w w . k e w a t e c . f i

S/S  Örnen

S/S  Sankt ErikS/S  Ejdern

S/S  BlidösundS/S  Mariefred

S/S  StorskärS/S Motala Express
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Inledning
Den sjörättsliga lagstiftningen utgår från att varje fartyg har 
en befälhavare. Outtalat men införstått är att denne ska vara 
ombord. I en mer och mer digitaliserad sjöfart rubbas denna 
grundsats, vilket skakar om stora delar av sjörätten. I denna ar-
tikel diskuteras en av de mest centrala delarna i detta avseende, 
nämligen: befälhavarens ansvar att framföra sitt fartyg med gott 
sjömanskap (sjölagen 6:2), och därmed följa de 1972 års interna-
tionella sjövägsregler, International Regulations for Preventing 
Collisions (COLREG).

Är ett fjärrstyrt fartyg ett ”fartyg” i COLREG:s bemärkelse?
COLREG ska tillämpas av alla ”fartyg” på öppna havet samt i 
vatten som är förbundna med öppna havet och som är farbara 
för sjögående fartyg (regel 1).  COLREG:s fartygsdefinition är 
vid och omfattar ”farkoster som används till eller kan användas 
till transport på vatten” (regel 3 a). Att ett obemannat fartyg är 
ett ”fartyg” i sjörättens allmänna bemärkelse är okontroversiellt, 
och det är knappast motiverat diskutera om eller ifrågasätta att 
fjärrstyrda fartyg i och för sig omfattas av COLREG.

Avtal om annat regelverk än COLREG
COLREG syftar till att förhindra kollisioner till sjöss. En relevant 
fråga i sammanhanget är i vilken utsträckning det skulle vara 
möjligt att avtala om andra särskilt anpassade regler som ska till-
lämpas när ett eller flera fartyg har fjärrstyrning. Med ledning av 
domstolspraxis och doktrin på området är det rimligt att anta att 
det är möjligt att avtala om att göra avsteg från en regel i ett visst 
moment, förutsatt att det inte råder någon tveksamhet kring vad 
som istället ska gälla. Att man kan tillämpa ett annat regelverk 
för bestämda situationer har i praxis tillämpats bl.a. i fråga om 
kappseglingsregler. Det bör på liknande sätt vara möjligt både 
att avtala undantag i individuella situationer och att tillämpa ett 
annat regelverk som skulle kunna vara avsett enbart för fjärr-
styrda fartyg sinsemellan eller t.ex. på öppet hav där särskilda 
korridorer kunde användas för sådan sjöfart. Ett metodiskt ge-
nomförande av denna typ av undantag bör kunna bädda för att 
undvika sådana oklarheter som har visat sig i praxis rörande 
tillfälliga möten.

Måste befälhavaren vara ombord?
Ett möjligt ”hinder” i sammanhanget måste också uppmärksam-
mas. I sjölagen 6:7 stadgas att befälhavaren

1. endast får lämna fartyget om det är nödvändigt så länge 
det inte är förtöjt i hamn eller på säker ankarplats, 
samt att han

2.överhuvudtaget inte får vara  frånvarande från fartyget 
om fara hotar.

Brott mot dessa plikter är straffbara enligt sjölagen 20:6 med 
böter eller fängelse i högst ett år. Det framstår som närmast ute-
slutet att tolka sjölagen 6:7 och 20:6 på något annat sätt än att 
befälhavaren förutsätts vara ombord under en sjöresa. Men det 
går nog ändå för långt att säga att dessa förutsättningar allmänt 
skulle utesluta fjärrstyrda fartyg från sjölagens tillämpning;  
däremot framstår det motiverat att justera bestämmelserna inför 
att fjärrstyrda fartyg börjar tas i bruk. 

Vidare föreskriver sjölagen 6:2 att befälhavaren ska se till att 
fartyget framförs och handhas på ett sätt som är förenligt med 
gott sjömanskap. Inget i detta portalstadgande kan ens vid en res-
triktiv lagtolkning anses medföra krav på att befälhavaren måste 
vara ombord. Det framstår snarare så att den som ska ”tillse” 
något tillåts ha en mer passiv roll. Enligt motiven avses med gott 
sjömanskap närmast ”… korrekt uppträdande till sjöss eller rik-
tigt bedömande av sakläget och rätt handlande i olika situationer 
till sjöss eller i hamn.” Med avancerad teknik för navigering och 
manövrering kanske detta rentav uppnås enklare från en fjärr-
styrningscentral än med befälhavaren ombord. Vidare anges i 
motiven att kravet inte inskränks till endast framförandet eller 
ren navigering, utan det omfattar även maskin- och radiotjänst.

Vi har alltså att göra med ett vitt befälhavarbegrepp som svår-
ligen, ens vid en restriktiv sjölagstolkning, kan förstås så att be-
fälhavaren måste befinna sig ombord. Intressant att notera är 
att straffansvar för medverkan till brott mot gott sjömanskap 
enligt dagens regler kan placeras på landorganisationen trots att 

Mattias Widlund är advokat och verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå.  
Han är även redaktör vid Jure Förlag.

Professor Hugo Tiberg och advokat Mattias Widlund

Reflektioner kring sjövägs- 
regler och fjärrstyrda fartyg

av professor hugo tiberg och advokat mattias widlund

Författarna är specialiserade på sjörätt och arbetar för närvarande med en ny upplaga av 
publikationen Sjötrafikföreskrifter m.m. (utges preliminärt i februari 2019 vid Jure Förlag).
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redaren inte har ett självständigt straffansvar för upprätthållande 
av gott sjömanskap.

Man kan dra slutsatsen att sjölagen 6:2 inte är något hinder mot 
obemannade fartyg. 

Som utvidgning av dessa observationer bör man dock tillägga att 
sjölagsbestämmelserna otvivelaktigt förutsätter en person som 
kan ta beslut under gång, varför helt autonoma fartyg knappast 
är förenliga med sjölagens befälhavarkrav. För att möjliggöra 
sjöfart med sådana fartyg måste lagstiftningen genomgå en om-
fattande revidering.

Säkerhetskonventionen SOLAS bör också beaktas, såsom be-
stämmelsen i kap. V Reg. 14 om att fartyg ska ha en tillräcklig 
bemanning. Kan det vara förenligt med det kravet att fartyg un-
der gång inte bara har befälhavaren i land utan kanske ingen 
besättning över huvud taget? Här kan man föra samma slags 
resonemang som om befälhavaren; kan denne ersättas med en 
landbaserad operatör bör motsvarande vara möjligt också med 
besättningen.

Kommentarer om COLREG:s tillämplighet
Här nedan kommenteras centrala bestämmelser i COLREG från 
ett ”fjärrstyrt perspektiv”. Fetmarkerad text anger att själva  
regeln återges.
 
Gott sjömanskap (regel 2 a)
”Ingenting i dessa regler fritar ett fartyg, eller fartygets ägare, 
redare, befälhavare eller besättning, från ansvar för följderna av 
att ha underlåtit att följa dessa regler. Reglerna fritar inte heller 
ett fartyg, eller fartygets ägare, redare, befälhavare eller besätt-
ning, från ansvar för följderna av att ha underlåtit att vidta de 
försiktighetsåtgärder som anses ingå i gott sjömanskap eller som 
kan komma att krävas vid rådande omständigheter.”

Kravet på allmänt gott sjömanskap kan alltså ta över de detalje-
rade reglerna när försiktigheten så kräver. Någon bevisning om 
vad sådant sjömanskap innebär utkrävs dock sällan, utan dom-
stolarna tillämpar allmänt en bedömning om allmän vettighet, 
som kan antas vara lika tillämplig på hantering av ett fjärrstyrt 
fartyg från land som från vanlig hantering ombord.

I linje med denna tillämpning av gott sjömanskap ligger också 
den följande regeln 2 b, som anger att man kan behöva avvika 
från de strikta reglerna för att ta hänsyn till särskilda risker och 
begränsningar hos vissa fartyg. Det sistnämnda kunde tänkas 
komma till användning vid möte med ett fartyg som man vet 
är fjärrstyrt och som kan ha råkat ut för svårigheter just pga. 
fjärrstyrningen.

Utkik (regel 5)
”På fartyg ska man ständigt hålla noggrann utkik med syn, hörsel 
och alla andra tillgängliga och under rådande omständigheter 
och förhållanden användbara medel så att man kan göra en full-
ständig bedömning av situationen och risken för kollision.”

För fjärrstyrda fartyg förutses sofistikerade audiovisuella senso-
rer för fastställande av andra fartyg och föremål i deras närhet, 
i en utsträckning som utan bokstavlig tillämpning bör kunna 
uppfylla regelns syfte. De system som används måste även nå 
STCW-kodens långtgående krav på att utkiken helt ska ägna sig 
åt uppgiften och inte får tilldelas eller utföra några andra uppgif-
ter som kan störa utförandet av denna (jfr TSFS 2012:67 4:10).

Säker fart (regel 6)
”Ett fartyg ska alltid framföras med säker fart. Farten ska anpas-
sas så att fartyget kan vidta lämpliga och effektiva åtgärder för 
att undvika kollision. Farten ska även anpassas så att fartyget 
kan stoppa inom ett avstånd som är lämpligt utifrån rådande 
omständigheter och förhållanden.”

Ovanstående anvisning preciseras närmare i regeln med hänvis-
ning till speciella situationer, bl.a. existensen av radar och den 
begränsning som kan gälla för sådan. För fjärrstyrda fartyg kun-
de hänsyn behöva tas till att kommunikation avseende mötande 
fartyg och hinder kunde tänkas bli fördröjd på grund av kom-
munikationen till och från landcentralen. Men det kanske också 
kan antas att landcentralen förses med andra typer av upptäcks-
mekanismer som på långt håll kan fastställa vad som kommer att 
möta. I varje fall är det klart att innebörden av ”säker fart” för ett 
fartyg kan bli påverkad av att fartyget är fjärrstyrt.

Kollisionsrisk och undvikande (regel 7 och 8)
Kollisionsrisk fastställs, särskilt för korsande kurser genom iakt-
tagelse av bäringen till ett mötande fartyg; förblir den oförändrad 
måste man väja eller uppmärksamma den mötande på situatio-
nen. Vid fjärrstyrning kan liksom vad gäller frågan om säker fart 
antas att man ges tillgång till andra upptäcksmekanismer liksom 
även andra kontaktmöjligheter med de möjligheter att avtala om 
andra mötessätt som tidigare nämnts. Men möjligheten till iden-
tifiering genom radar eller sikt måste ändå behållas, inte minst 
med hänsyn till många mindre och traditionellt utrustade fartyg. 

Kollisionsreglerna i övrigt (särskilt regler 12-18)
Dessa regler handlar om fartyg i sikte av varandra, vilket för 
havsgående fart kan tänkas ha mindre betydelse för fjärrstyrda 
fartyg pga. andra upptäckts- och kontaktmöjligheter. Men alla 
måste förstås vara beredda på fartyg som faller utanför sådana 
system, t.ex. nöjesbåtar och kanske fiskefartyg, och reglerna mås-
te därför fortsätta att iakttas som förut.

Avslutande kommentar
Det är uppenbart att den sjörättsliga lagstiftningen, inte bara 
vad gäller sjövägsregler, behöver en omfattande revidering för 
att möjliggöra införandet av fjärrstyrda fartyg. Andra områden 
förutom sjövägsreglerna som behöver genomlysas omfattar bl.a. 
följande: 

• Befälhavaransvaret i sjönöd, där befälhavaren förutsätts kvar-
stanna ombord och göra allt som står i hans makt för att hjälpa 
de ombordvarande (låt säga reparatörer som medföljer under 
en sjöresa på ett fjärrstyrt fartyg). 

• Befälhavarfullmakten, som ger befälhavaren en omfattande 
fullmakt att företräda redare och lastägare under en sjöresa.

• Sjövärdighetsansvaret, som i princip bygger på att befäl- 
havaren ansvarar för fartygets sjövärdighet i redarens frånvaro.  
Sitter befälhavaren (operatören) i rummet bredvid rederiets 
VD på ett kontor i land torde ansvaret förskjutas från befäl-
havaren till redaren.  

För att möjliggöra för svenska rederier att påbörja fjärrstyrning 
av fartyg bör lagstiftaren snarast initiera en utredning av vilka 
lagändringar som är nödvändiga. Går digitaliseringen ytterligare 
ett steg längre, mot helt autonoma fartyg, är frågan om i vilken 
utsträckning dagens sjörättsliga lagstiftning över huvud taget 
kan hantera den typen av sjöfart.
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Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i 
Göteborg och Arne Lernhag (M), kommunstyrelsens ordföran-
de på Öckerö kommun fick knyta ihop bandet och inviga linjen 
framför trevliga resenärer och lokala pressen.

– Det var en riktigt fin invigningsceremoni och jag vill 
verkligen tacka Ann-Sofie Hermansson, Arne Lernhag och alla 
kommunstyrelseledamöter som deltog i eventet samt alla Göte-
borgare och Öckeröbor som följde oss på premiärturen, säger 
Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget och affärsområdeschef båt 
på Transdev Sverige.

33 500 passagerare den första säsongen
Under sommaren har närmare 33 500 passagerare valt att 
resa med Styrsöbolagets nya skärgårdslinje, en riktig succé för 
rederiet som körde skärgårdslinjen mellan Stenpiren och Hönö 
Klåva till den 19 augusti.

– Det är jättekul att så många har hittat hit och det bekräftar 
att vi tänkte rätt när vi valde att satsa på trafiken till Hönö. Vi 
kunde inte ha önskat oss en bättre start och vi hoppas verkligen 
att trenden kommer hålla i sig. Vi tror på den här nya linjen, 
därför har vi också valt att utöka utbudet i serveringen ombord 
på båten vilket vi hoppas kommer att uppskattas av dem som 
reser, säger Bertil Pevantus. De flesta väljer att resa på helger-
na och den första helgen reste drygt 1700 passagerare med 
Kungsö.

Succé för Styrsöbolagets 
nya skärgårdslinje
Den 26 juni började Styrsöbolaget att köra en ny skärgårdslinje i egen regi mellan Stenpiren i Göteborg  
och Hönö Klåva via Eriksberg. Invigningsceremonin blev mycket lyckad och efter drygt en månad hade närmare  
18 000 passagerare valt att resa med den nya linjen. 

text: leena tegevi

Under sommaren har närmare 33 500 
passagerare valt att resa med Styrsöbolagets 
nya skärgårdslinje
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Från kust & hav
Politisk samsyn kring sjöfarten
Mer trafik längs kusterna och på de inre vattenvägar och ett 
affärsverk som behöver ses över. Det är ett par frågor som det 
råder samsyn kring bland riksdagspartierna, visar Sjöfarts-
tidningens partikoll, som finns att ta del av i sin helhet på web-
ben. Betydelsen av sjöfarten i Sverige är stor och en viktig kugge 
i det hjul som får näringslivet i landet att snurra. Den svenska 
handelsflottan, som hör till världens mest hållbara och miljö- 
medvetna, ska växa och bli större för att på så sätt kunna  
påverka sjöfarten än mer globalt i syfte att minska utsläppen  
och öka säkerheten. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta 
riksdagspartiernas tankar om sjöfarten i Sverige i dag. 
(KÄLLA SJÖFARTSTIDNINGEN)

Centerpartiet valde en flytande valstuga – i form av  
en eldriven båt
Med en flytande valstuga kunde man inte bara möta stock- 
holmare på gator och torg - utan även på kajer och till sjöss, 
enligt Karin Ernlund (C). Elbåten var ett sätt att förmedla Center-
partiets miljö- och skärgårdspolitik. Miljö- och skärgårds- 
landstingsråd Gustav Hemming arbetar för fullt med att ställa  
om pendelbåtsflottan till fossilfritt.
 – Det är ingen slump att det är Centerpartiet som valde en 
elbåt som valstuga. Vi vill göra Stockholm till en attraktiv vatten-
stad på riktigt med mer pendelbåtar, mer vattennära bostäder, 
bättre tillgång till säkra badplatser och samtidigt förbättra miljön, 
sa Gustav Hemming (C) miljö- och skärgårdslandstingsråd, i ett 
pressmeddelande.
FOTO: CENTERPARTIET STOCKHOLM

Ålderskrav vid framförande av vattenskoter
Regeringen föreslår att det ska införas ett förbud mot att  
framföra vattenskoter för personer som inte har fyllt 15 år. 
Bakgrunden till förslaget är Riksdagens två tillkännagivanden  
om krav på förarbevis och åldersgräns.

Centerpartiet Stockholm vill skapa en svensk Hurtigruten
Efter fyra år med en nordsydlig linje i Stockholms skärgård 
vill Centerpartiet ta projektet vidare och förlänga linjen norrut. 
Man tänker att linjen kan bli som ostkustens motsvarighet till 
Hurtigruten med den stora skillnaden att resenärerna äter och 
sover på öarna istället för på fartygen. Det skulle vara ett lyft  
för kustsamhällena i Roslagens norra skärgård som idag har  
få förbindelser vattenvägen med Stockholms skärgård, menar 
Centerpartiet i ett pressmeddelande.

Farledsfördjupning i Göteborgs hamn
Den 2 juni presenterade infrastrukturminister Thomas Eneroth 
de delar av regeringens strategiska infrastrukturplan och budget 
som rör farledsfördjupningen i Göteborgs hamn.
 – Regeringens besked om en finansiering med 1,25 miljarder 
kronor av det stora projektet innebär nu att projektet kan sättas 
igång, säger Göteborgs Hamn AB:s VD Magnus Kårestedt i en 
kommentar till beskedet.

C vill satsa 250 miljoner på 8 nya pendelbåtslinjer i 
Stockholmsregionen 
Centerpartiet vill åter göra Stockholm till en pendelbåtsstad. 
Detta har man arbetat med under flera år i landstinget vilket lett 
till permanentande av linjerna 80 (Sjövägen) mellan Nybroplan 
och Nacka och linje 89 mellan Stadshuset och Ekerö. Nu vill man 
ta nästa steg och presenterar därför en storsatsning på pendel-
båtstrafiken i Stockholmsregionen där flera kommuner såsom 
Värmdö, Järfälla och Täby får pendelbåtstrafik samt stora delar 
av Stockholms stad som ligger vid vatten. 
 – I en vattenstad som Stockholm vore det dumt att inte nyttja 
vattenvägarna bättre än vad som görs idag. Genom den här sats-
ningen vill vi bygga ut smart och kapacitetsstark pendelbåtstrafik 
som avlastar en hårt belastad landtrafik och lockar fler att ställa 
bilen, säger Gustav Hemming (C), Miljö- och regionplanelands-
tingsråd.
 – Genom att göra den här satsningen återuppbygger vi på 
allvar Stockholms som pendelbåtsstad. Det är en satsning som 
förutom att den förbättrar människors möjligheter att pendla 
med båt också stärker hela regionens attraktionskraft som  
sjöstad, fortsätter Gustav Hemming.

Karta över befintliga och  
de föreslagna linjerna.  
(Förlängningen av linje 80  
Ropsten – Mor Annas brygga 
är beslutad till 1 jan 2020 och 
är därför markerad  
som befintlig.)
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20-årsjubileum Öckerö Maritime center
Den 1 juni firade Öckerö Maritime Center 20 år och bjöd in  
kunder och samarbetspartners liksom företagare och politiker/
tjänstemän i Öckerö kommun till öppet hus i ÖMC´s anläggning 
på Öckerö, Björnhuvudet. I lokalerna kunde man gå en tipspro-
menad där vinsten var övernattning i ÖMC:s svit. Man fick möj-
lighet att se alla faciliteter såsom konferenslokaler, fina rum med 
härlig utsikt för övernattning samt området där sjösäkerhet övas. 
Där fanns även möjlighet att prova på evakuering via evakuerings-
strumpa till livflotte. 

Världssjöfartens Dag
Den 27 september är det dags för det årliga evenemanget 
Världssjöfartens dag som arrangeras av Maritimt Forum.  
Denna gång  på Sjöfartshuset i Stockholm klockan 14 – 16  
med efterföljande mingel. 
Preliminära talare: 
Välkomsttal av Joachim Glassell, Maritimt Forum samt  
Rikard Engström Svensk Sjöfart.
Göran Söderdahl, Wallenius, 
Helen Ågren, Havsambassadör, Utrikesdepartementet, 
Marina Angsäll, Transportstyrelsen

Anmälan kan göras på Maritimt Forums hemsida.

En strategi som kan möta framtidens moderna godstransport-
system
Regeringen har presenterat en nationell godstransportstrategi 
för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – 
den första i sitt slag. Strategin tar sikte på framtidens moderna 
godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva och 
smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större 
del av sjöfartens kapacitet. Regeringen vill med godstransport-
strategin tydliggöra och möjliggöra samling kring riktningar för 
hur godstransportsystemet bör utvecklas. (KÄLLA: REGERINGEN.SE)

Nu införs bränslebytet
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 
Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska senast 
2030 ha minskat med minst 70 procent jämfört med 2010. Den 
1 juli trädde regeringens satsning bränslebytet i kraft - en del i 
regeringens arbete för Sverige som föregångsland för minskade 
klimatutsläpp. Bränslebytet innebär ett reduktionspliktssystem 
och ändrade skatteregler, som syftar till att minska växthusgas- 
utsläpp från bensin och dieselbränsle genom inblandning av 
hållbara biodrivmedel med bra klimatprestanda.
 − Bränslebytet främjar avancerade biodrivmedel med låga ut-
släpp av växthusgaser. Detta kommer ge oss en nödvändig och 
ordentlig skjuts i omställningen till en fossilfri fordonsflotta, säger 
samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.
 Reduktionsnivåerna utgår från dagens inblandningsnivåer – 
2,6 procent för bensin och 19,3 procent för diesel – och kommer 
sedan successivt att höjas genom att drivmedelsleverantörerna 
blandar in hållbara biodrivmedel i bränslet. Nivåerna på växt-
husgasreduktionen för att nå målet ska justeras i kontrollstatio-
ner var tredje år. Regeringen har även gett Energimyndigheten 
i uppdrag att föreslå reduktionsnivåer för åren 2020-2030. 
Myndigheten ska då även utreda om en gemensam nivå för ben-
sin och diesel. De ska även utreda om höginblandade biodriv-
medel är lämpliga att ta med i reduktionsplikten. Uppdraget ska 
redovisas den 4 juni 2019.

ÖMCs övningsstation. Nina Yngve från Skärgårdsredarna provade 
evakueringssystemet. FOTO: LEENA TEGEVI

FRÅGA OM MOMS PÅ BAREBOATHYRA:
Ska man lägga på moms på bareboat-hyror i skärgårds- 
trafiken nu när det gjorts förändringar i momslagen? 

SVAR:
Ja, undantaget från att debitera moms är numera endast 
tillämpligt på fartyg som används på ”öppna havet”.

FRÅGA OM VRAKCERTIFIKAT:
Kustbevakningen har börjat kontrollera och vill se certifi-
kat på att man har försäkring som täcker ”bortforsling av 
vrak”.  Ingår detta i Skärgårdsredarnas försäkringslös-
ning och vad är det som man måste ha med ombord?

RICKARD PÅ WILLIS SVARAR: 
Ja, det ingår i P&I-försäkringen som kan tecknas via  
föreningen. Det räcker med ett intyg från försäkrings- 
givaren vad som ingår i försäkringen. 

Läsarnas frågorBli medlem i Skärgårdsredarna!
Skärgårdsredarna arbetar för att förbättra villkoren  
för rederier med mindre passagerarfartyg.
Vi verkar för bra näringsvillkor, ett begripligt och rimligt regel- 
verk 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 styrelsen  
om du behöver hjälp. Du får dessutom alla våra publikationer och 
aktuell information utan kostnad. Vid årsskiftet var 115 rederier med 
sammanlagt 340 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 
Henrik Börjesson på  070-543 37 82.
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Skärgårdsredarnas jubileumsbok
I år är det 30 år sedan Sveriges Redareförening för mindre  
passagerarfartyg, SWEREF, bildades. Numera används namnet 
Skärgårdsredarna för att bättre beskriva verksamheten. Jubiléet 
firas vid höstmötet i Tällberg (se program på sid 6–7). I samband 
med mötet ger föreningen också ut en jubileumsbok för att i 
korthet beskriva de 30 åren av verksamheten hittills. 

Upphandling av Waxholmbolagets trafikledning och  
operativa tjänster inleds till hösten
Trafikförvaltningen i Stockholm läns landsting planerar upp-
handling av två avtalsområden för den kollektiva sjötrafiken. 
Upphandlingen av trafikledning och operativa tjänster kommer 
att resultera i två separata avtal. I uppdraget för trafikledning 
ingår trafikledning av Waxholmsbolagets fartyg och SL:s pendel-
båtar men även olika stödfunktioner, bland annat trafikplanering 
och trafikinformation till resenärer och entreprenörer. I upp- 
draget för operativa tjänster ingår bland annat underhåll och 
skötsel av bryggor och kajer samt besiktning av dessa.  
För den som vill delta i upphandlingen kommer upphandlings- 
dokument att publiceras i TendSign i september. Målsättningen 
är att de nya avtalen ska träda i kraft i början av 2019.

2018 fullspäckat med nyheter för Skärgårdsbåtarna i 
Uddevalla
I Uddevalla är det tradition att ta skärgårdsbåten till badstran-
den, åka på dagskryssning till en Bohuslänsk pärla eller att njuta 
av en skaldjurskryssning. Även om tradition har sin charm jobbar 
Skärgårdsbåtarna i Uddevalla ständigt med produktutveckling 
och mot en yngre målgrupp. Förutom några nygamla anlägg-
ningsbryggor som tillkom på årets turlista längs Uddevallas och 
Bohusläns kust utmanar sig rederiet varje år med att presentera 
”årets nyhet”. Förra året var det 
Melodikryssningen som blev ett 
populärt inslag undersommaren 
där en skönsjungande trubadur 
gled med M/S Byfjorden runt 
på havet. 2018 presenterades 
GRILLBÅTEN där kocken grillar 
läckerheter ombord på däck med-
an gästerna njuter av en kall eller 
en stund på havet. Väl tillbaka vid 
kaj öppnar båten upp för fler vän-
ner som vill ansluta till sällskapet. 
Melodikryssningen har stått kvar 
på turlistan även 2018 men nu un-
der namnet Musikbåten.
 Skärgårdsbåtarna kunde även 
stoltsera med en nyrenoverad sa-
long och nybyggd bistro ombord 
på M/S Sunningen i år.

Waxholmsbolagets nya isgående 
fartyg i norra skärgården  
får namnet Yxlan
Waxholmsbolaget förstärker sin 
flotta med ett isgående passa-
gerarfartyg. Det nya fartyget blir 
ca 27 meter långt och tar 150 
passagerare samt är utrustat för 
att transportera gods. Fartygets 
framdrivning kommer bestå av ett 
hybridsystem. Avtalet tecknades 
den 6 februari 2017, med det est-
niska varvet Baltic. Fartyget som hittills gått under projektnamnet 
NB550 kommer att få namnet Yxlan som inte har funnits i skär-
gårdsflottan tidigare, trots att ön Yxlan är av samma dignitet som 
Blidö.

Medlemsnytt
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Första styrelsen

Till den första interimsstyrelsen valdes följande personer: Per Sandberg (ordförande), 
Tällberg, Jens Carlsson (vice ordförande), Dalarö, Jan Arnold (sekreterare), Stavsnäs, 
Lennart Karlsson (kassör), Brastad, med suppleanterna Gunnar Sjöblom, Runmarö, 
Birger Åström, Leksand, Jan Schröder, Utö, Filip Andersson, Strömstad och Sonny 
Modig, Mariestad.

Vid det följande styrelsemötet den 3 oktober 1988 i Sjötorp konstituerades sty-
relsen 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 myndig-
hetskraven 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? 

Föreningstidningen Redaren

– Vi blev tidigt uppvaktade av två personer som var villiga att producera en förenings- 
tidning. Det var Anders och Per Ahlerup i Solna, som var verksamma med andra 
liknande tidningsutgivningar. De var villiga att ge ut tidningen på eget förlag mot att 
kunna göra tidningen till ett annonsforum för branschen. Vi tackade ja till erbjudan-
det eftersom det naturligtvis var ekonomiskt gynnsamt för vår nybildade förening.  
Ahlerups lovade att producera en tidning för den mindre sjöfarten som de döpte till 
Redaren och som skulle komma ut med 6–7 nummer per år med nyheter övervägande 
från den mindre sjöfarten och även innehålla nyheter från kommunerna om deras 
satsningar på mindre sjöfart till exempel i samband med turismen. 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 Curt Sundqvist från Höga kusten med i föreningen. Curt 
blev betydelsefull eftersom han, utöver sin turisttrafik längs Norrlandskusten, hade 
en ovärderlig kunskap om den växande datavärlden. Han var även insatt i för oss 
nödvändigt 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 mycket 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. 

I dag har Klockar Per och hans fru Ingrid låtit den yngre generationen på Klockar- 
gården 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. 

Vid träffen på Klockargården 5-6 februari 1988 beslutades att bilda föreningen. Studiebesöket 
på Gustaf Wasa uppmärksammades av Länstidningen.

Samtalen mynnade ut i ett gemensamt förslag till att bilda en ny 
intresseförening. I ett tidigt skede föreslogs namnet Turistredarför-
eningen, men det ändrades sedermera till Sveriges Redarförening 
för mindre passagerarfartyg, och förkortades SWEREF. 

KLOCKAR PERJU
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M/S Byfjorden och  
M/S Sunningen från Skär-
gårdsbåtarna glider sakta 
fram längs Strandpromena-
den i Uddevalla.

för det kollegiala ansvar som föreningens medlemmar visade när  
Ventrafikens Uraniborg fick lagerhaveri och rederiet behövde hjälp.

för allt mer plast i våra  
hav och sjöar.

Redaktionen tycker till:

för Skärgårdsredarna som firar  
30 år i Tällberg 10-12 oktober!
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Linus Olsson, ny VD på 
Ventrafiken
Linus Olsson har efterträtt 
Rolf Andersson på VD-posten. 
Linus har varit anställd i rederi-
et sedan 2007 då han jobbade 
som tekniker och styrman och 
därefter som överstyrman och 
befälhavare. 2013 började han 
på rederikontoret. Han tillträd-
de VD-tjänsten den 6 april i år.
 – Det känns jättebra. Jag ser det som en tillgång och fördel  
att ha varit med och sett hela verksamheten, säger han.
 De senaste tre åren har rederiet gått med vinst. I fjol blev  
helårsresultatet drygt 5,1 miljonor kronor, vilket var 3,1 miljoner 
bättre än budget. Antalet resande ökade med knappt 1000  
enkelresor till drygt 316 000.
 – Vi är ett stabilt bolag. Att vi har gjort en nedskalning av orga-
nisationen och implementerat lite annat arbetssätt har gjort att 
vi har kunnat vända trenden. Vi har gått tillbaka till en mer slim-
mad organisation och har de mest nödvändiga posterna kvar. 
Personligen vill jag ta smarta och långsiktiga beslut så att det 
inte blir så dyrt i slutändan. Man får se det som sina egna pengar 
– egna, privata pengar sprätter man inte iväg med hur som helst, 
säger Linus Olsson.

Anders Hermansson ny vice VD för 
Svensk Sjöfart
Anders Hermansson har utsetts till 
ny vice VD för branschorganisatio-
nen Svensk Sjöfart och tillträder sin 
tjänst 15 oktober 2018. Anders kom-
mer senast från en tjänst som sek-
tionschef för sektionen för strategi 
och utveckling på Transportstyrelsen 
och har en magisterexamen i stats-
vetenskap och nationalekonomi 
från Lunds universitet. Innan Transportstyrelsen arbetade han 
som ämnesråd på Näringsdepartementet och ansvarade bland 
annat för framtagandet av regeringens maritima strategi och 
havspolitik. Anders Hermansson är också styrelseledamot i FN-
universitetet World Maritime University.
 – Det ska bli oerhört spännande och jag ser väldigt mycket 
fram emot att återigen få jobba fokuserat med sjöfarts- och  
näringsfrågor. Då svenska rederier är i absolut framkant inom  
ett flertal områden är det oerhört angeläget att fortsätta arbetet 
med att skapa goda förutsättningar för näringen att fortsatt leda 
utvecklingen med klimatsmart och säker sjöfart. Utifrån mina 
tidigare erfarenheter hoppas jag inte minst kunna bidra i det fort-
satta arbetet med att ytterligare stärka konkurrensförutsättning-
arna för svenska rederier och en fortsatt utveckling av sjöfarten i 
Sverige, säger Anders Hermansson.

Torvald Hvistendahl  
försäljningschef på SRVAB
Från den 1 maj är Torvald 
Hvistendahl varvets försälj-
ningschef. Torvald har jobbat 
på varvet i 2 år som försälj-
ningsingenjör och ansvarar 
numera för hela säljavdel-
ningen som idag består av  
6 personer inklusive modi- 
fieringsledning.

Ny kustbevakningslag 2019
En ny kustbevakningslag ger myndigheten utökade befogen- 
heter. Den ger KBV t ex rätt att själva utreda fiskebrott som  
tidigare har överlämnats till polisen. Man kommer även att få 
möjlighet att hålla kvar personer med misstänkt stulna motorer 
som upptäcks vid kontroll, vilket man inte kan idag. Beslut om 
lagens ikraftträdande tas i Riksdagen under hösten.

Så arbetar Kustbevakningen 
med vattenskotrar
I takt med att vattenskotrar blir 
ett allt vanligare inslag längs med 
kusten och i storstadsregionerna 
får Kustbevakningen ta emot 
många samtal från personer som 
blivit störda eller skrämda.  

Hur hanterar Kustbevakningen frågan om vattenskotrar 
och vad säger lagen?
 – Vi arbetar aktivt med sjötrafikövervakning i de områden där 
vi vet att det körs mycket vattenskoter, säger Staffan Ljungqvist, 
på Kustbevakningens operativa avdelning. Förutom att kontroll-
era fart, nykterhet och vårdslöshet i sjötrafik har vi en löpande 
dialog med förare och uthyrare där vi informerar om vilka regler 
och lagar som gäller.
Vad säger lagen?
Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det 
betyder att den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som 
övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna  
till vilka regler som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet,  
fartöverträdelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller 
för såväl vattenskotrar som för övriga båtar.
Vattenskoterförordningen
I början av 1990-talet instiftades Vattenskoterförordningen som 
innebär att det endast är tillåtet att köra vattenskoter i farleder 
och i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag. Det 
har visat sig att vattenskoterförordningen inte går att tillämpa  
då den står i konflikt med EU-lagstiftningen och EU:s fritidsbåts-
direktiv och krav på fri rörlighet. Därför har Kustbevakningen i 
samråd med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten be- 
slutat att tills vidare inte rapportera vattenskoterförare för brott 
mot vattenskoterförordningen.

Pia lämnar Svensk Sjöfart
Svensk Sjöfarts vice VD och tidigare VD, Pia Berglund, har be- 
slutat sig för att lämna Svensk Sjöfart och går vidare mot nya 
utmaningar. Hon kommer att fortsätta under uppsägningstiden 
fram till oktober 2018.
 Pia började på föreningen som VD 2013 för att i juni 2017  
tillträda tjänsten som vice VD då Rikard Engström blev VD för  
föreningen. Under sin tid på föreningen har Pia varit mycket  
uppskattad och genom sitt stora driv gjort betydande avtryck, 
inte minst i arbetet med tonnageskattefrågan som beslutades 
2015 och trädde ikraft 1 januari 2017. Pia har också varit ledande 
i det förändringsarbete som föreningen genomgått från Sveriges 
redareförening till dagens Föreningen Svensk Sjöfart.

Kustbevakningen

Kustbevakningen
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Fyra nya klimatvänliga vägfärjor beställs
Med lagens krav på fossilfrihet fram till år 2045, gör Trafikverkets 
färjerederi sin största miljöomställning någonsin.Inriktnings-
beslutet kallas Vision 45 och den första åtgärden är en beställning 
av fyra nya klimatneutrala vägfärjor. Med 70 fartyg och närmare 
800 personer sysselsatta med vägfärjedrift är Färjerederiet 
Sveriges största kollektivtrafikoperatör till sjöss. Omställningen 
till klimatneutralitet kommer att innebära stora investeringar. 
Fram till 2045 handlar det om att bygga 25 nya färjor, och att 
anpassa nuvarande flotta efter olika typer av fossilfria bränslen. 
Gammal teknik ska fasas ut och frigående färjeleder ska konver-
teras till elektrisk lindrift där det är möjligt. Rederiet driver, följer 
och understödjer forskningsprojekt kring alternativ framdrift, 
med sikte mot varaktiga förändringar.

Inriktningsbeslutet Vision 45, som har tagits av rederiets  
internstyrelse med Trafikverkets överdirektör Bo Netz som  
ordförande, innehåller flera delar. Dels den långsiktiga tonnage- 
planeringen, dels en översikt av kostnader och tidplaner som 
kommer att revideras årligen och dels en genomgång av trafik-
behov och teknikutveckling. Sammantaget står Vision 45 för ett 
helt nytt, framåtriktat arbetssätt, i en dialog med omvärlden.

En första konsekvens av Vision 45 är alltså att Färjerederiet  
redan i år påbörjar beställningen av fyra nya 60-bilsfärjor för  
trafiken på ostkusten. Dessutom införs elektrisk lindrift på 
Lyrleden på Orust och konverteringen från frigående till lindrift  
på Blidösundsleden i Roslagen förbereds.

– Laddhybridfärjan Tellus tas i drift på Gullmarsleden, mellan 
Lysekil och Uddevalla, nästa år. Därefter byggs de fyra nya fär-
jorna med alternativ, klimatneutral framdrift för att tas i trafik de 
år som följer. Parallellt fortsätter man med solenergi i färjelägen, 
skonsam manövrering och hållbar teknikutveckling, enligt  
rederichef Erik Froste.

Dessutom planerar Färjerederiet att ersätta den frigående  
färjan mellan Yxlan och Blidö med en linfärja.

Göteborgs Hamn AB förlänger – och förnyar – rabatt för  
miljövänliga fartyg
2015 infördes en miljörabatt i Göteborgs hamn för att öka  
antalet anlöp av fartyg med flytande naturgas (LNG) i tanken. 
Sedan dess har flera stora LNG-satsningar gjorts, bland annat 
från flera svenska rederier. Det har inneburit goda miljöeffekter, 
exempelvis i form av minskade utsläpp av svaveldioxid, par-
tiklar och kväveoxider i den västsvenska luften. Nu förlänger 
Göteborgs Hamn AB rabattperioden – och börjar skissa på en 
förnyad miljörabatt.

Kalk mot övergödning i Östersjön
Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt att den fosfor 
som de döda havsbottnarna frigör kan bindas kvar med hjälp av 
märgel, en slags kalciumhaltig lera som blir rest vid kalkbrytning. 
Än så länge har endast labbtester genomförts men man har stora 
förhoppningar om att det ska fungera även i havet i större skala.

En av världens största miljöräddningsövningar 
En av världens största miljöräddningsövningar genomfördes i 
augusti. Balex Delta, som samlar Östersjöländerna en gång om 
året, ska stärka den gemensamma förmågan att hantera stora 
oljespill i den maritima miljön. Nytt för i år var att även landsidan 
övades.
 – Vi som övar den här veckan kommer inte att kunna förhin-
dra att en olycka  inträffar. Men när den väl sker så ska vi vara 
redo att hantera den. Vi ska vara beredda och veta vad vi be-
höver göra, säger Kustbevakningens generaldirektör Therese 
Mattsson.
 Årets övning genomfördes i ljuset av två händelser under 
sommaren, som påminner om vad som kan och faktiskt sker. 
Makassar Highway gick på grund 23 juli i Tjust skärgård och  
orsakade ett oljeutsläpp. Olja nådde också stränderna.  
Två veckor senare gick ytterligare ett fartyg på grund utanför 
Helsingborg, men utan att orsaka utsläpp. 
 Östersjön är ett trafikinten-
sivt hav. Vid varje givet tillfälle 
finns cirka 2 000 fartyg i drift. 
Risken för olyckor är därmed 
stor, och en olycka kan få 
långtgående konsekvenser 
för havs- och strandmiljön 
och för dem som lever längs 
kusterna. 
 Ett stort utsläpp till havs 
kommer att drabba flera län-
ders kuster. För att bibehålla 
och stärka förmågan att stoppa, begränsa och bekämpa utsläpp 
av olja och kemikalier, krävs övning. Balex Delta, den årliga miljö- 
räddningsövningen enligt HELCOM-avtalet, har just det syftet 
– att låta Östersjöländerna öva kritiska moment tillsammans. 
Traditionellt sett är det sjösidan som övat. Nytt för i år är att or-
ganisationer med ansvar för miljöskyddet på stränderna deltar, 
och övar tillsammans med aktörerna till sjöss. Samarbetet är av 
största vikt för att i möjligaste mån minimera skadorna på land.

Miljö & Teknik

Tellus.
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Skärgårdsredarnas 
höstmöte i Tällberg 
10–12 oktober.

På gång

40 000 liter popcorn användes 
i övningen för att simulera 
oljeutsläpp.

Kustbevakningens fartyg KBV 002 Triton. FOTO: KUSTBEVAKNINGEN
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Plastskräp i havet blir optimistjollar
Nu ska plastskräp som samlas in bli till nya fina optimistjollar. 
Jollarna ska sedan användas för att sprida kunskap om det stora 
problemet med plastskräp i haven och samtidigt visa att skräpet 
faktiskt är en resurs.

– Vi vill dels berätta om det stora miljöproblemet med all plast 
i havet. Men vi vill också visa att plasten faktiskt är en resurs 
som går att återvinna och som inte borde hamna utanför åter-
vinningssystemet, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige 
Rent.

Varje år hamnar runt 8 miljoner ton plast i haven. I Sverige 
är Bohuskusten särskild drabbad av marin nedskräpning. Där 
spolas skräp motsvarande fem fulla badkar i land varje timme, 
och mycket av skräpet består av olika plastföremål.  Plastflaskor, 
påsar och annat plastskräp som samlas in av frivilliga ska 
återvinnas och gjutas om till optimistjollar. Projektet är döpt 
till Optimist för havet, och drivs av Håll Sverige Rent, Svenska 
Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet tillsammans.

Sjöräddningssällskapet har optimerat fyra av sina miljörädd-
ningssläp till att även fungera för att samla in plast från havet.

Damen bygger elfärjor för Arriva Köpenhamn
Damen Shipyards Group har tecknat kontrakt med kollektivtra-
fikföretaget Arriva i Danmark på fem helelektriska färjor. Damen 
Ferry 2306E3 ska enligt uppgift vara miljövänliga, effektiva 
och ekonomiskt lönsamma. Arriva kommer att driva färjorna 
i Köpenhamn för Movia som organiserar kollektivtrafiken på 
Själland, Lolland och Falster i Danmark. Damen och Arriva delar 
en gemensam vision om att minska de offentliga transporternas 
miljöpåverkan genom att använda innovativ teknik och därför var 
miljöprestation en viktig faktor vid upphandlingen. Man beakta-
de biodiesel, hybrid och helelektriska lösningar och bestämde 
sig för noll-utsläpp genom en helt elektrisk lösning som gav de 
bästa resultaten när det gäller hållbarhet. Det visade sig också 
att det var den mest kostnadseffektiva lösningen under kon-
traktets 12-årstid. En annan viktig faktor var att de nya fartygen 
ska passa in i den befintliga ramen med nuvarande tidtabeller 
och infrastruktur och kunna transportera minst 60 passagerare. 
Damen har utvecklat en design med kapacitet för 80 passage-
rare, skräddarsydd så att fartygen kan lägga till vid befintliga 
bryggor. Man installerar snabba laddpunkter på bryggorna i var-
je ände av rutten. Laddningen tar sju minuter. Ombordkomfort 
var också en viktig faktor och de nya färjorna är tysta och har lite 
vibrationer. Passagerarutrymmena har stora fönster och även ta-
ket är glasat. Bryggan har placerats högt för att ge befälhavaren 
optimal sikt.

Pressreleaser

Kultur och boknytt

Miljö & Teknik 290 miljoner för fossilfria transporter
Nu kraftsamlar Sverige för att sänka koldioxidutsläppen från 
godstrafiken – genom ett brett innovationsarbete fram till år 2030 
där akademi, institut, industri och myndigheter samverkar.

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria väl-
färdsländer genom att 2045 få bort alla utsläpp av växthusgaser. 
Ett viktigt delmål är att utsläppen ska reduceras med 70 procent 
till år 2030.

Det är bakgrunden till forsknings- och innovationsprogram-
met Triple F (Fossil Free Freight), som fokuserar på ett fossilfritt 
godstransportsystem. Där är akademin, institut, näringslivet och 
offentliga samhällsaktörer engagerade i en rad projekt de när-
maste tolv åren.

Trafikverket har initierat och finansierar – med 290 miljoner 
kronor – programmet som ligger i linje med den nationella god-
stransportstrategi regeringen lade fram i juni. Efter hand kommer 
programmet att arbeta aktivt för att fler aktörer ska gå in som 
finansiärer.

Fokus kommer riktas mot tre stora utmaningar:
• Ett mer transporteffektivt samhälle.
• Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster.
• Ökad andel förnybara drivmedel.

Tips från redaktionen: 
Missa inte!

Ånga om sommaren
– En resa på Mälaren med  
ett 115-årigt ångfartyg

Ångbåten Mariefred tillverkades för över hundra år sedan och är 
ett av de sista ångdrivna fartygen på Mälaren. Ångvisslan ljuder 
när Maja, som hon kallas i hemmahamnen, stävar in i viken mot 
Mariefred. En fanfar till sommaren! 

Resan mellan Stockholm och Mariefred tar tre och en halv 
timme. Resan blir en färd genom ett andlöst vackert landskap till 
ljudet av den gamla ångmaskinens stillsamma men kraftfulla in- 
och utandning. En kärleksförklaring till gammal sjöfart och en rik 
historia om ångmaskinen. 

Svensk dokumentär från 2018 av Håkan Pieniowski och Astrid 
Ohlsén. Visas på SVT Play till den 18 december.

2021 deadline för eldrift på Volvo Pentas motorer
Volvo Penta har i en avsiktsförklaring meddelat att man kommer 
att satsa för fullt på hybrid- och helelektriska drivlinor för att bli 
en drivande kraft för hållbara lösningar inom marin och industri-
området till 2021.

Stockholms reparationsvarv 
SRV rapporterar att bokningsläget 
inför hösten ser bra ut och man 
har flera bokningar från bland 
annat Färjerederiet, Marinen och 
Waxholmsbolaget. Projektet med 
att modifiera Djurgårdsfärjorna 
fortsätter och från september ska 
man bygga om resterande tre färjor efter varandra. Den sista  
färjan blir Djurgården 9 som ska levereras kvartal 1 2019.

Plast i haven FOTO: HÅLL SVERIGE RENT
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Skärgårdsredarna var som alltid 
medarrangör vid den Maritima 
Mötesplatsen under Almedalsveckan 
i Visby. Under temat Besöksnäring 
och turism berättade Ulrika Kommes 
från Laponia Rederi om hur de lyckas 
locka turister även när det är mörkt 
och kallt.
Programmet på Maritima Mötesplatsen i 
Gotlandsbolagets trädgård var fullt från 
måndagen den 2 juli till torsdagen den 
5 juli. Förutom externa seminarier hade 
Maritimt Forum fyra lunchseminarier i 
egen regi som arrangerades av sjöfartens 
branschorganisationer.  Årets teman var 
Miljö och hållbarhet, Samhällsbyggnad 
och infrastruktur, Besöksnäring och tu-
rism samt Framtid och rekrytering.
 
Kan den maritima besöksnäringen 
blomma även på vintern?
Vid onsdagens tema Besöksnäring och 
turism arrangerades seminariet ”Kan 
den maritima besöksnäringen blomma 
även på vintern?” Viking Lines informa-
tionsdirektör Johanna Boijer och  Ulrika 
Kommes från Laponia rederi berättade 
hur man jobbar för att få säsongen att gå 
ihop även under de mörkaste månaderna 
samt vilka problem och hinder man kan 
ställas inför.  Moderator var Erik Froste, 
rederichef på Färjerederiet. Medverkande 
politiker var riksdagsledamoten Boria-
na Åberg (m) och Niklas Nordström (s), 
kommunstyrelsens ordförande i Luleå 
kommun. 

Ulrika berättade att Laponia Rederi, 
som för övrigt utsågs till Årets Skärgårds-

rederi 2018 av Skärgårdsredarna, har ut-
vecklat sin verksamhet målmedvetet och 
använt sin kreativitet för att skapa exotis-
ka paketresor med real life-isbrytningstur, 
bad i isvak och hundspann mm. Syftet är 
att få en året-runt sysselsättning. Ulrika 
fick även möjlighet att lyfta de svårighe-
ter som verksamheten ibland stött på från 
kommunens sida såväl som det lyckade 
samarbetet kring den kommunägda is-
brytande bogserbåten Viscaria. 

Kommunalrådet Niklas Nordström 
framhöll att han är väldigt glad för att 

rederiet bedriver en verksamhet som har 
fokus på havet i Luleå skärgård och han 
menade att vinterturism kommer att bli 
jättestort framöver. 

När Ulrika fick frågan vad som behövs 
för att utveckla deras verksamhet svara-
de hon att man behöver enklare regler så 
att man kan lägga krutet på att utveckla 
verksamheten. Det är också viktigt med 
delaktighet i beslut som är väsentliga för 
deras verksamhet. Idag tas beslut utan att 
återkoppla till brukarna vilket ibland kan 
bli väldigt fel. 

Maritima Mötesplatsen 
UNDER ALMEDALSVECKAN I VISBY

text & foto: leena tegevi
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Även Boriana Åberg framhöll att man 
måste se till företagarnas villkor och un-
derlätta för dem att fokusera på sin verk-
samhet istället för att "fylla i papper". 
Niklas Nordström sa också att Luleå 
kommun vill bli bättre på att möta före- 
tagarna i inom besöksnäringen i deras 
vardag.

En intervju från Maritima Mötesplat-
sen med Ulrika finns på: https://vimeo.
com/284883325 

Den Maritima Mötesplatsen var välbe-
sökt och hade oftast fullt i tältet och även 

i trädgården utanför. Den har blivit en na-
turlig mötesplats för många som har an-
knytning till eller intresse av de maritima 
näringarna. Vid de båda kvällsminglen 
kom över 300 besökare. 

Årets Maritima Mötesplats var ett sam-
arrangemang mellan Maritimt Forum, 
Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk 
Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäk-
lareförening samt Sveriges Hamnar.

Statistik för årets Almedalsvecka 
Årets Almedalsvecka lockade fler besö-

kare än tidigare år och uppskattades till 
drygt 45 000 personer. Antalet evenemang 
och unika arrangörer var också fler än ti-
digare år med 4 311 publicerade och ge-
nomförda evenemang samt 1 929 unika 
arrangörer varav 1 036 arrangörer iden-
tifierade sig som intresseorganisationer.  
Almedalsveckans officiella program ska-
pas gemensamt av alla arrangörer. Den 
politiska närvaron var hög och alla parti-
ledare och alla ministrar i dagens regering 
var på plats. 
(KÄLLA: www.almedalsveckan.info )

Ulrika fick även möjlighet 
att lyfta de svårigheter 
som verksamheten ibland 
stött på från kommunens 
sida såväl som det lycka-
de samarbetet kring den 
kommunägda isbrytande 
bogserbåten Viscaria. 
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– Fina linjer har hon i varje fall och lätt hon i sjön går hon,  
säger skepparen Tony Steen som är en av de eldsjälar som  
bärgade henne från Frykens djup 1994.

S/S Freja af Fryken gick av stapeln 1868 och tog fart i  
glidfettet på Motala verkstad som Kalmarsund 3. Hon fick i upp-
drag att segla som postgående ångare mellan Kalmar och Öland. 
År 1887 köpte värmlänningen Nils Persson fartyget och satte 
henne i trafik mellan Fryksta och Torsby. Hon fick då namnet 
Freja af Fryken och fick gå med folk, fä och styckegods. Flera 
rederier konkurrerade om uppdragen på 
Fryken och det var det fartyg som först blev 
tillgängligt och ankrade vid bryggan som 
fick uppdraget. Befälhavarna lär ha haft 
provision på transporterna. Det resulterade 
i att stuvarna snodde på och surrade och 
packade nödtorftigt på främst övre däck. 
Lastrummen stod oftast tomma. 

Förlist
Samma rutiner rådde på Freja af Fryken 
då kapten den 23 juli 1896 satte kurs mot 
Bössvikens brygga för att lossa brännvin, 
tobak, mjöl och gödsel. Några hundra 
meter från bryggan tog en stormvind tag i 
Freja som krängde styrbord. Lasten häng-
de efter. På bara några sekunder rullande 
hon runt med man och allt. Sex av sjutton 
överlevde. Freja nådde botten på 50 meter 

och blev, trots bärgningsförsök, liggande till 1976 då Karlstads 
Dykarklubb lokaliserade henne. 

Förlisningar på grund av felstuvat gods var inte ovanliga när 
det begav sig. Ta till exempel S/S Per Brahe som fick slagsida efter 
en kastvind vid Hästholmen utanför Ödeshög varefter lasten slet 
sig. Fartyget gick till botten. Ingen överlevde. Hjulångaren  S/S 
Göta Elf förliste i Göteborgs hamn 1908 som en direkt följd av 
förskjuten last.

Bärgad och renoverad
Freja af Fryken bärgades först 23 juli 1994. Det var båtens nya 
ägare, Ångbåtsföreningen Freja, som stod för initiativet sedan 
”ekonomin säkrats”. Medlemmen Tony Steen, yrkesdykare och 
senare Frejas skeppare, var en av dem som gick ned i djupet. 

– Det var extremt dålig sikt och dyken 
fick på grund av djupet hållas korta. Vi 
lyckades dock placera fyra vajrar från pon-
tonen och genomföra lyftet och sedan åter-
ställa henne i så mycket originalskick som 
möjligt. Hon var dock i dåligt skick så det 
var mycket att göra. Bland annat blev vi 
tvungna att byta nittio procent av plåten.

Brandhärjad
Strax innan den efterlängtade sjösättningen 
drabbades Freja av en eldsvåda och fick om-
fattande skador.  

–Tack vare försäkringen kunde vi dock 
snabbt återställa båten och sätta henne 
i trafik, berättar Tony. Hon visade sig gå 
jättefint i sjön och kunde hålla en marsch-
fart på 8,5 knop och utan nämnvärt svall. 
Mellan åren 1997 och 2013 gjorde vi cirka 

Freja af Fryken

Vem är hon egentligen, visans ”Lilla söta fröken Fräken 
ifrån Fryken”…  
 Är hon möjligen världsunika fröken ”Freja af Fryken” 
– den värmländska ångaren med det ruggiga förflutna?

text & foto: arne spångberg
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2 000 turer. Fast mot slutet längtade vi efter ledighet. Så när vi 
inför torrsättning fick ett brott på en hjulaxel till Frejas vagn, 
slog vi stopp.

Freja lades på land strax utanför Kil där hon fortfarande 
huserar i väntan på transport. En inspektion visar att hon efter 
åren till sjöss är luggsliten. Fast på det vita skrovet läses stolt 
FREJA i fina bokstävar och i aktern anas hela namnet – Freja 
af Fryken.

150 år
– Nu ska hon totalrenoveras igen, säger medlemmen Lars Berg. 
Skrovet ska målas och fördäcket bytas ut, övre däck drevas och 
nåtas om. Ventilerna ska skiftas och inredningen som fuktska-
dats och tagit stryk med åren ska ses över och bytas ut. Vi har 
nu i samarbete med kommunen hittat en lämplig lokal att arbe-
ta i så nu är siktet inställt på att få henne i sjön så fort som möj-
ligt. Fast ideella renoveringsprojekt kan ta sin tid. Drömmen är 
naturligtvis sjösättning 2018 då hon fyller 150 år. 

Tanken är att Freja delvis ska bli museifartyg och bjuda in 
till guidade visningar. Mellan varven ska hon dock även i fram- 
tiden segla på Fryken. Som granne i Kil får hon Café Freja, alias 
Frejamuseet, som förutom att vara ett välsorterat fik också  
ruvar på föremål från Freja som böcker, biljetter och kläder. 
När det gäller kläder har en del av dem restaurerats av sömmer-
skan och medlemmen Ing-Britt Bergström:

– Det gäller att ta det försiktigt med kläderna då mycket av i 
synnerhet ullen vittrat sönder och fallit isär. Vi har dock anlitat 
expertisen för att få tips om hur de ska tas omhand.

Till sist. Hur var det då med epitetet ”världsunik”? Jo, en-
ligt sägen är Freja af Fryken en av världens äldsta propeller-
drivna ångfartyg med 
original ångmaskin som 
fortfarande är i drift och 
det håller säkert många 
med om. Inte nog med det, 
hon är nog också ensam 
om att ha fraktat femte 
kapitlet i Selma Lagerlövs 
”Gösta Berlings saga”  
till järnvägen i Fryksta – 
Sveriges första järnväg, 
Clara Elfs jernväg. Fast det 
är en helt annan historia.

Freja af Fryken
K-märkt: 2015.
Hamn: Fryksta.
Bruttoton: 36.
Längd: 20,26 m.
Bredd: 4,15 m.
Djupgående: 1,5 m.
Passagerare: 55.
Maskin: Encylindrig ångmaskin 
 på 30 hk.
Panna: Liggande vedeldat eldrör.

Tanken är att Freja delvis ska bli museifartyg  
och bjuda in till guidade visningar. 
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FLUNDRAN, ägd av Affärsverken i 
Karlskrona är omdöpt till ANNASKÄR.

OMEGA av KARLSTAD har överförts på 
Jan Olof Larssons dödsbo.

LAGNÖ, som Styrsöbolaget inköpte  
hösten 2017, har omdöpts till SVEA.

KUNG CARL GUSTAF har av AB Rederi 
Fyris i Uppsala sålts till Royal Shipping 
Sweden AB, Gävle.

TARPON, ägt av Tarpon Charter AB, 
Stockholm har döpts om till GAHMBERG 
och omändrats till fritidsfartyg.

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

Annaskär

AURORA av KARLSBORG har 
sålts av Rederi Sandön AB till Tenny 
Ferm, Karlsborg. Fartyget trafikerade 
Stockholms skärgård på 1960-talet med 
namnet AQUAVITE I.

WERMELN har sålts av Brunskogs 
Hembygdsförening till Andelsföreningen 
Bogserbåten Borgvik, Edane. I den 
värmländska sjön Wermeln finns det allt-
så två museifartyg. Fartyget WERMELN 
har tidigare trafikerat Vätern med namnet 
HEBE III.

BELLA av MÖJA har av SeaCab Möja 
AB sålts till Smågö Service AB (Paul 
Hultberg), Smågö (utanför Västervik)

SKARVEN, taximotorbåt av Blidö, har 
sålts till Skulte Port Authority, Saulkrasti, 
Lettland.

JEPPE av KÖPENHAMN har av Ven-
Trafikens dotterbolag Hven-Traffiken ApS 
sålts till HF Marcore ApS i Svendborg 
och Gemaja AS i Klampneborg och fått 
Helsingør som hemort. Hon går nu i tra-
fiken mellan Helsingborg och Helsingør i 
Sundsbussarnas rega.

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

Svea

Jeppe
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