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Under hashtaggen #metoo uppdagades i vintras många fall av grova trakasserier där en av branscherna som sade
ifrån var sjöfarten. Sjöliv har intervjuat
de drivande bakom uppropet #lättaankar och även åländska Sara, som vittnar

om en vardag på sjön fylld av sexuella
trakasserier.
– Branschen har ett tänk, ”du får väl
tåla”. Har vid något tillfälle fått erfara
att jag hört av mig till rederiet om vad
en person håller på med, och då fått

svaret ”ja, men han har ju alltid varit
lite pervers”. Som att det var okej.
Vi har även intervjuat personaldirektörerna både på Eckerö och Viking Line
som ger sin syn på hur rederierna tacklar de problem som finns. Sidorna 4, 5, 6 och 7

Åländskt rederi
vill satsa i Turkiet

Ronny Eriksson ny
vd för Långnäs hamn

Efter några turbulenta år pekar det
nu åt rätt håll för
det åländska rederiet Sea Lines som
verkar i Svarta havet. I en stor intervju med Sjöliv säger
vd Joakim Lindblom att
rederiet har expansionsplaner.

Sjöliv har träffat
Ronny Eriksson,
som i början av
året tog över som
ny vd för Långnäs
hamn Ab.
På listan över
framtida
åtgärder
finns en ombyggnad av
terminalen, automatiserad
förtöjning samt en bredd-

– Förhoppningsvis
ser vi framöver att
vårt linjenätverk
består av fyra linjer med sex fartyg
och täcker därmed
upp alla angränsande länder i Svarta
havet.
Sidorna 8–9

ning av kajen för att
förbereda för de
större fartyg som
är på kommande.
– När den här
jätterampen byggdes föreställde sig
nog ingen att den
skulle bli för liten, säger
Ronny Eriksson.
Sidorna 14–15

”Vi får inte låta hela
#metoo-kampanjen
rinna ut i sanden,
utan vi måste kontinuerligt följa upp
den. Vi måste fråga
oss vad som görs för
att rätta till de problem som kommit
upp till ytan och om
det som görs är tillräckligt. Ledaren, sidan 2

Allt fler hoppar på aluminiumtåget • De 100 mäktigaste inom sjöfarten • EU-miljonerna ett stort lyft för gästhamnarna
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Vi får aldrig
låta skriket
klinga ut
I det här numret av Sjöliv har vi valt att
viga fyra sidor åt uppropet #lättaankar,
sjöfolkets egen protest mot de sexuella
trakasserier som förekommer ombord
på fartygen.
Orsaken till att vi väljer att göra det
här är enkel: vi får inte låta hela #metoo-kampanjen rinna ut i sanden, utan
vi måste kontinuerligt följa upp den. Vi
måste fråga oss vad som görs för att rätta till de problem som kommit upp till
ytan och om det som görs är tillräckligt.
Det finns få branscher där det här är lika
viktigt som inom sjöfarten. På de flesta
andra arbetsplatser kan du gå hem till
natten och åtminstone få en tillfällig
paus från det du tvingas utstå på jobbet.
På sjön är du utlämnad på ett helt annat sätt och kanske tvingas sova vägg i
vägg med personen som utsätter dig för
skamliga förslag, tafsar på dig eller kanske begår ännu värre övergrepp.
På samma gång har det under många
år förekommit en till många delar skadlig kultur och usel kvinnosyn inom den
kommersiella sjöfarten, som kräver
otroligt mycket hårt arbete för att bryta.
Det finns med andra ord få branscher
där utmaningarna är så stora som inom
sjöfarten.
Vi har försökt låta alla komma till tals i
vår rapportering: både de som drabbas,
de som startade initiativet och förstås
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”Det finns få
branscher
där det här
är lika viktigt som
inom sjöfarten. På de
flesta andra
arbetsplatser kan du
gå hem till
natten och
åtminstone
få en tillfällig paus från
det du tvingas utstå på
jobbet.”

de vars ansvar
det är att göra
något åt problemet, det vill säga rederierna.
Det både kan och
bör diskuteras om rederierna gör tillräckligt
eller om de borde tänka
på ett annat sätt, men en
positiv signal är att företrädare för Viking Line
och Rederi Ab Eckerö
är så pass öppna med
de problem som finns
och vad som bör göras.
Det är inga korta, inövade
svar som Lasse Karlsson
på Rederi Ab Eckerö och
Lena Marcus på Viking
Line levererar, utan långa,
insatta och intressanta resonemang om en viktig fråga för hela
branschen.
För de drabbade kanske mycket av
det de säger framstår som tomt prat,
men ett första och viktigt steg i att lösa
problemet är att prata om det och vara
ärlig med de brister som finns.
För som Lasse Karlsson säger har
man känt till problemet länge, men
man har inte lyft fram eller markerat
mot det tillräckligt tydligt.
Fredrik Rosenqvist
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Sjömännen lättade
– vad hände sen?

Under vintern sjösattes flera upprop mot
sexuella trakasserier, såväl inom privatlivet som inom yrkeslivet. Under hashtaggen #metoo uppdagades många fall av
grova trakasserier, och en av branscherna
som sade ifrån var sjöfarten. Under hashtaggen #lättaankar berättade tusentals svensktalande kvinnor i branschen om hur man behandlats i arbetslivet. Uppropet riktade sig
till kollegor inom branschen, till arbetsgivare
och till läroverk med budskapet att agera.
Initiativtagaren Frida Wigur
startade upproret för kvinnor
inom sjöfartsbranschen en kväll
innan hon gick och lade sig. När
hon vaknade morgonen efter
hade medlemsantalet stigit med
nästa tusen procent.
– Det jag startade var väldigt
impulsartat faktiskt. Jag hade
inte några intentioner på att dra
igång ett uppror då jag inte längre jobbar permanent till sjöss.
Det var på internet som jag såg
att en skeppare jag seglat med
tidigare stöttade #metoo-upproret. Han frågade ”när kommer
alla sjökvinnors uppror?”

– Jag blev att tänka på samma
sak, att när kommer det egentligen? I samma veva hamnade jag
i en diskussion med två gamla
sjörävar. De raljerade över hela
#metooinitiativet. De hånade
och sade att de skulle starta ett
eget initiativ som handlade om
alla de sexuella trakasserierna
som de varit utsatta för när de
var i land, på diverse bordeller.
Frida gick in i debatten och
delade med sig av sina egna erfarenheter. Hon möttes av en stor
mängd nya påhopp. Hon fick
höra att hon fick skylla sig själv
och att det inte alls var så illa.

Sjöliv har fått til�låtelse att publicera
fyra citat som publicerats i gruppen
#lättaankar, där
kvinnor delat med
sig av berättelser om
vad de varit med om till sjöss.

Frida Wigur tog initiativ till metoouppropet inom sjöfartsbranschen som
Foto: Privat
fick namnet #lättaankar. 

– Jag tror att problemet är att
de är så otroligt stolta över sitt
yrke. Enligt dem finns det inget
vackrare än de glada dagarna
till sjöss, och det får inte finnas
något dåligt förknippat med det,
alls.

Kollegor slöt upp
Forumet, som har samma namn
som initiativet, heter #lättaankar. Det ska vara ett tryggt forum
för kvinnor att tala om vad de
varit med om till sjöss, att dela
erfarenheter, tips och råd. Medlemsantalet ligger just nu kring
1.200.

– Efter initiativet släpptes
gick väldigt många män in och
sade att det faktiskt var dags för
dem alla att börja lyssna. Hur
upplever och påverkas kvinnorna av jargongen till sjöss? De
visste med sig att jargongen allt
som oftast är väldigt macho och
sexistisk, men man avfärdar det
ofta som ett skämt.
Vad tror du rederierna borde
förändra?
– Sin egen inställning. Det är
många som gått till befäl och till
ledning som inte blivit trodda,
det ska inte förekomma.
Nu drivs initiativet vidare
med fortsättningen, #vågrätt. Där är bland annat Cajsa
Fransson delaktig. Cajsa Fransson arbetar till vardags på Sjöfartsverket, där hon sysslar med
forskning och innovation. När
Frida Wigur startade gruppen
#lättaankar var Cajsa en av dem
som blev tillagd över en natt.
– Jag är en sådan som brinner för saker, och detta fångade
min uppmärksamhet. Direkt efter att jag blev tillagd skrev jag
till Frida, ”Vill du ha hjälp?”.
Gruppen ledde till viktiga
resultat på flera plan berättar
Cajsa Fransson. Bland annat

upprättades anmälningar till
såväl polis som rederi kring incidenter ingen tidigare vågat
prata med någon om.
– Det är en bra känsla. Vi har
gjort stor skillnad i någras liv.
Att vi är så många som står tillsammans. Att vi verkligen fått
tag i branschen och nu jobbar
vidare med deras hjälp.
De som driver vidare fortsättningen av initiativet, #vågrätt,
är WISTA, Women’s International Shipping & Trading Association.
– När lättaankar drog i gång
samlade jag mina vänner, bland
annat en vän som arbetade på
Svensk Sjöfart. Det resulterade i
ett möte i Kalmar där vi släppte
hela paketet med upproret och
alla berättelser. Det blev flera
möten, med många olika aktiva
aktörer.

Sakta men säkert framåt
Cajsa Fransson fungerar i dag
som en del av administratörsgruppen på #lättaankar och är
med och utvecklar initiativet till
något som hon tror att faktiskt
gör skillnad i kvinnornas vardag
till sjöss.
– Fokus ligger på att komma
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branschen är också mansdominerad och verkar ha lyckats
bättre.

”Det handlar om sjösäkerhet”

Cajsa Fransson på Sjöfartsverket säger att uppropet #lättaankar har lett
Foto: Privat
till flera viktiga resultat. 

vidare. Vi är dock rädda att göra
det för fort, det finns redan ett
dåligt exempel på det. 2015 larmade några studenter i Kalmar
om missförhållanden och man
agerade väldigt fort, man tog
fram en handlingsplan och en
databaserad träning. Men uppenbarligen skedde ingen bestående förbättring.
Just nu arbetar man mycket
med att hitta vad andra snarlika
branscher gör för att motverka
problemet.
– Vad gör militären för att motverka sexuella trakasserier? Den

– Vi ser sexuella trakasserier och
diskriminering som ett sjösäkerhets- och arbetsmiljöproblem.
I Sverige dör upp till tvåhundra
människor per år på grund av
självmord efter mobbning på
arbetsplatsen. I världen tar sjömännen som grupp livet av sig
i mycket större utsträckning än
inom andra branscher. Livet på
sjön är ibland ensamt och ensamhet under stor press.
– För både män och kvinnor
är detta allvarlig, det måste tas
på största allvar. Det ska ses som
sjösäkerhet, hur man hanterar
det ska finnas i rutinerna.
Vad är ditt råd till rederier som
vill arbeta med detta på allvar?
– Kontakta WISTA Sweden direkt om de vill jobba med #vågrätt. De har tagit ett styrelsebeslut att lägga extra mycket krut
på det här, för nu kan man. Tidigare har ingen lyssnat.
Alexandra Gäddnäs

alexandra.gaddnas@alandstidningen.ax
tel: 26 026

”Rederibranschen har
alltid vetat om det här”
Sjöliv letade med ljus och
lykta efter någon kvinna
som jobbade på sjön, och
ville berätta om sin vardag.
Samtliga kvinnor vi varit i
kontakt med tvekade, och
avböjde trots de önskade
att prata om det hela. Vissa
var rent av rädda att förlora
jobbet, rädda att förlora
arbetskollegors respekt och
rädda för repressalier från
ledningen. Vi fick till slut tag
på åländska Sara, vars namn
är fingerat, och pratade om
hennes vardag på sjön.
– Jag har upplevt ganska
mycket på sjön som går under sexuella trakasserier.
Sara har snart jobbat på sjön i
tio år, och älskar sitt jobb. Det
är havet som lockar henne,
hon vill arbeta fysiskt, inte sitta
bakom ett skrivbord.
– Det absolut bästa med att
jobba på sjön är friheten och
närheten till havet, naturen.
Det är för mig den absoluta friheten.
Sara vittnar också om att det
inte är en dans på rosor att vara kvinna på sjön.
– Det sämsta skulle jag säga
är att det kan vara svårt att få
folk i land att förstå hur man
har det. Ifall en dålig situation
uppstår, det kan vara inom besättningen, konflikter eller om
det hänt någon incident är det
svårt att få stöd och förståelse
från folk i land. Ingen vet riktigt hur det fungerar här ute
och det är inte helt ovanligt
att folk inte fattar problemet.
Hemma kan ju folk gå hem
från jobbet och prata med någon utomstående vid middagen. På sjön kan man vara fast
i långa perioder med folk man
verkligen inte vill umgås med,
det är det sämsta med jobbet.
Hur känner du att det är att
jobba som kvinna på sjön?
– Att vara kvinna till sjöss kan
både vara härligt och förfärligt,
har man bra kollegor är det kul
och man får en variation på
livet. Ofta finns det andra synsätt på saker och många spännande diskussioner, men allt
för ofta är det på andra hållet,
att man behöver hävda sig.
– Män slipper undan för lätt,
speciellt jämfört med kvinnorna. Skulle till exempel jag
missköta mitt jobb skulle jag
omedelbart råka i problem,
medan en man som missköter
ofta kommer undan. Det finns
en slags förväntan att man ska

vara bättre och göra mera för att
vara värd sin plats på båten. Det
är jäkligt tröttsamt. Och är man
lika bra som någon annan på
något får man ofta stå åt sidan
för ”kvinnor kan ju inte rimligtvis veta lika mycket om…” vad
det må vara. För att inte nämna
den märkliga förväntan att man
ska stå till förfogande för männens åsikter om ens kropp och
deras fula fantasier.

Säger du emot
– skitgöra på schemat
Första uppdraget på sjön var
en praktik när Sara var sjutton år. Det är än i dag det värsta hon varit med om. Det var
bara män ombord och skolan
körde enligt devisen: stå ut eller hoppa av programmet.
– Jag har upplevt ganska
mycket på sjön som går under
sexuella trakasserier, men då
var man ju för ung för att våga
säga ifrån. Det är ju helt irrelevant om mina bröst är äkta eller
fejk och att det ens diskuteras
på min arbetsplatstycker jag
visar på en ganska taskig miljö.
– Nu är man lite härdad och
säger åt folk som säger dumheter till viss mån i alla fall.
Jag har dock garanterat känt
att om jag skulle snäsa av någon alltför ”fyllekåt”, då måste
man vara beredd att få göra
skitjobb följande vecka för att
man inte är ”medgörlig”. Senast det hände var i fjol.
Vad är det värsta du har
upplevt på sjön?
– Det är en svår fråga. Jag
kan ju absolut inte förklara vissa saker, det är ju
mer än vad en läsare någonsin skulle klara av att
få inblick i, men kanske
det ”värsta” överlag är att
man är oerhört utlämnad.
– Rent allmänt har det
funnits en förväntan att
man ska tåla och om man
inte tycker det är kul eller inte är till lags då passar man
inte in. Det är ju som varje
sjöman vet, det värsta är att
vara ensam ombord, att
vara utanför gänget. Man
kan nog gå med på saker
mer än man vill eller låtsas tycka det är okej för
att vara en i gänget.
Hon tror att det är vanligt att kvinnor lämnar ett
potentiellt liv på sjön redan
under utbildningen, på grund
av den hårda och kalla jargongen.
– Branschen har ett tänk,

”du får väl tåla”. Har vid något
tillfälle fått erfara att jag hört
av mig till rederiet om vad en
person håller på med, och då
fått svaret ”ja, men han har ju
alltid varit lite pervers”. Som
att det var okej.
Vad tror du att man kan göra i
praktiken för att förändra situationen?
– För det första är det väl en
kvinnosyn som är förlegad.
Möjligtvis inte bara kvinnosyn
utan människosyn, man bryr
sig inte om hur andra mår. Det
skulle behöva jobbas mycket
med att folk faktiskt började
bry sig om varandra. Ändra
arbetsmiljön så att det är okej
att utrycka vad man inte gillar
och att folk skulle respektera
det. Det finns en allmän syn på
rätten att kränka andra för eget
nöje.
– Jag tror att branschen alltid vetat men nu via denna
#metoo-grejen blev de tvungna att bry sig. De har alltid vetat, men blundat anser jag.
Alexandra Gäddnäs

Sara vittnar
om att det inte
är en dans på
rosor att vara
kvinna på sjön.
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Rederierna om 
När #metoo och efterföljande #lättaankar briserade under hösten 2017 kom vittnesmål och berättelser
om trakasserier och sexuella övergrepp inom sjöfarten upp till ytan. Vi har pratat med personalcheferna
från två rederier om deras syn på uppropen och hur situationen till sjöss ser ut.
Text: Otto Johansson

”Vi inför ett visselblåsarsystem”

L

asse Karlsson, personaldirektör på Eckerökoncernen.
Hur reagerade ni på
#metoo och efterföljande
#lättaankar?
– Ska vi säga både och. Man måste vara
otroligt naiv om man varken sett eller
hört något, om vi pratar historiskt. När
vi pratar om sjöfarten finns det en historik av en väldigt hård jargong, det var
nästan uteslutande män vilket gjorde
att man höll en viss jargong. I och med
passagerartrafiken blev det mera 50/50
mellan könen och redan då fick man
börja med de här frågorna, vilket handlar om attityder och värderingar och
respekt för människor. Det är så enkelt
att så länge vi har med människor och
göra, där det finns både hon och han
och hen och olika kulturer och etnicitet
och olika personligheter, så måste vi
jobba med attityder och värderingar
gällande trakasserier och sexuella trakasserier.
Hur har ni tidigare inom koncernen
jobbat med dessa frågor?
– Det är ett långsiktigt arbete som vi
hållit på med väldigt länge. Bland annat har vi i dotterbolagen internt på
fartygen jobbat med olika saker om hur
man just hanterar den här typen av frågor. Det införs hela tiden policies och
rutiner som har att göra med respekt
för kollegor och kulturer.
Hur har ni tagit till er av det som kommit fram genom dessa upprop?
– Trots att vi och hela rederinäringen
givetvis jobbat med dessa frågor länge
så blev det ändå en väckarklocka. Både
som individ personligen och inom mitt
ansvarsområde som personaldirektör
så blev jag förfärad av alla dessa historier och vad som har pågått.
– Där får man vara så ärlig att säga
det är klart att man i olika sammanhang både har sett och hört, problemet är att man inte i tillräckligt stor
utsträckning stigit fram och sagt att
det här är inte okej. Och nu pratar jag
om att det kan vara ett omklädningsrum eller var som helst där det dras
ett opassande skämt eller jargonger
som folk kan uppfatta som ”roliga”
men som inte är okej. Alla har kanske i
grunden varit medvetna om att det här
inte är okej, men omfattningen av det
har nog varit en väckarklocka för alla.
Har ni haft några konkreta fall ni jobbat med?
– Olika trakasseriärenden har vi haft
genom alla år, vi har nu och kommer
att ha i framtiden. Man är väldigt naiv
om man tror att det inte kommer att
förekomma. Däremot tror jag att vi på
ett mer strategiskt och aktivt sätt har
tagit tag i det här nu. Där var det just

Lasse Karlsson är
personaldirektör på
Eckerökoncernen.

den här väckarklockan och framför
allt de sexuella trakasserierna. Vi har
kanske mer arbetat övergripande och
med andra trakasserier men nu har
de sexuella fått mer fokus även om vi
ännu arbetar brett.
Vad har ni gjort rent praktiskt?
– Dels är det interna projekt vi har på
de olika dotterbolagen som vi har hållit
på med länge. Framför allt på fartygen
har vi ett stort antal skyddsombud som
är till för att tillsammans med arbetsgivaren skapa en bra arbetsmiljö. Många
på fartygen har fått bra utbildning
både genom facket och arbetsgivaren.
För två år sedan hade vi en utbildning
i social och organisatorisk arbetsmiljö
med universitetslektor Cecilia Österman, som i grunden är fartygsingenjör
och är expert och forskar inom arbetsmiljö. Utbildningen hade vi även en
uppföljning på nyligen. De här utbildningarna har riktat sig till alla med fartygsansvar. Utöver det har vi även en
datorbaserad jämlikhetsutbildning för
alla i företaget.
Hur fungerar det om man vill anmäla
något som skett inom rederiet? Är det
anonymiserat på något sätt?
– Där har vi tagit ett till steg för att ytterligare få möjlighet till anonymitet.
Det kan vara svårt att föra något vidare
och bli trodd, särskilt om det gäller
något som skett mellan personer i olika
delar av hierarkier. Det är det som ofta

varit spärren i nästan alla historier,
människor som inte vågat gå vidare av
rädsla att inte kunna nå någon. Det vi
kommer att införa nu är ett så kallat
visselblåsarsystem, där man anonymt
har möjlighet att anmäla något som
inte står rätt till. Den signalen kommer
att gå till ett neutralt företag helt anonymt som selekterar det här och sedan
går det till vår ledningsgrupp.
Har det här varit på gång länge eller
kom det just med de här uppropen?
– Vi har hållit på med det här i över ett
år men det är viktigt att se till att det
motiveras rätt. Folk ska inte känna att
det är någon kontrollapparat från företagets sida. Det är för att den enskilde
ska kunna anonymt tala om vad som
går fel. Uppropen underlättade beslutet.
Var ligger i slutändan ansvaret för
dessa frågor? Att detta kan ske?
– Ur företagsvinkel är det ju alltid högsta ledningen som har ansvaret. Ser vi
på samhället i stort måste den enskilda
individen verkligen ta sig en funderare
på om allt man gör är rätt. Det viktiga
är att verkligen lyssna och låta alla tala
ut, sen kan man börja med en strategi
och en handlingsplan. Jag känner inte
alla företag men jag tror att det är väldigt få företag som har en koncernchef
som vi som är så här aktiv i de här frågorna och verkligen tar det här på allvar. Det är också en förutsättning, om

inte chefen och ledningen tar frågor på
allvar så blir det sällan något.
Hur ser ni på att anställda inom rederiet går ut med sina historier om
sexuella trakasserier?
– Det kan jag inte se några problem
med över huvud taget. Vårt problem
har snarare varit att vi inte fått tillräckligt med information. Jag upplever att
när något kommer till vår kännedom
så agerar vi direkt.
Det vi har märkt är att när vi pratat
med anställda på olika rederier så har
de varit oroliga för att uttala sig till
pressen utav rädsla, både för överordnade och för rederiet. De har känt att
kulturen varit sådan att man inte ska
prata utåt om det. Hur ser du på det?
– Jag har full respekt för den känslan.
Jag tycker att vi försöker förmedla att
i det här fallet är vi mer än intresserade av att veta vad som pågår. Så tror
jag alla rederier resonerar. Återigen
skulle man vara naiv om sade att den
kulturen inte fanns, det finns så klart
på alla arbetsplatser. Men sen får man
ju fundera över om det är en fördom,
en bild man själv föreställt sig eller är
det en verklighet? Där vill jag nog ändå
poängtera för vår del att när det gäller
dessa frågor är det jätteviktigt att man
kommer fram. Som rederi är vi självklart intresserade av att våra anställda
känner ett sådant förtroende för oss att
de kommer till oss och berättar.
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#METOO

 #lättaankar
”Det här är inget löpande band-arbete”

L

ena Marcus, sjöpersonalchef Viking Line.
Hur reagerade ni när
uppropet kom?
– Det är klart att man
följer med både som person och arbetsgivare. Man blev väl kanske inte
förvånad men nog var det otroligt hur
mycket händelser som beskrevs och
vilken slagkraft det har haft.
Hur har ni tidigare jobbat med de här
frågorna?
– Det är så att vi har 3.000 anställda
hos oss. Sjöfarten har den här speciella
miljön att man bor på sin arbetsplats
och oftast är man en vecka i gången på
arbete och har man så stora mängder
som 3.000 personer så finns det saker
som händer och då är det viktigt med
ett regelverk. Även om det finns mycket
från arbetsgivarsidan med direktiv och
etiska regler så kan det ju alltid hända
att enskilda individer inte följer det här
och då har vi länge haft en handlingsplan för osakligt bemötande. Om man
upplever att man blivit illa bemött eller
illa behandlad kan man ta upp det den
vägen. En fördel med sjöfarten är att
det finns en vana att dokumentera och
hantera disciplinära ärenden.
Hur fungerar rutinen för att anmäla i
praktiken?
– Det finns internt på intranätet hur
man går till väga. En person som upplevt något kan antingen muntligen välja
att ta kontakt med förman och i annat
fall dokumenterar man det och tar det
till förmannen. Motparten får också
berätta sin del av vad som hänt och då
utreder man vad som egentligen hänt.
Sedan har man eventuellt ett gemensamt möte och kommer överens om en
handlingsplan. Tanken är alltid att alla
sådana här saker ska kunna redas upp
direkt med de som varit involverade
så snabbt som möjligt så att man kan
fortsätta att vara på samma arbetsplats.
Sen måste man också skilja på om
man tittar på metoo-uppropet att det
finns ärenden som handlar om allt från
dåligt språkbruk till handlingar som
inte är för arbetsgivaren utan polisiära
ärenden. Man måste skilja på det som
går att åtgärda på arbetsplatsen och det
som är polisiära ärenden.
Finns det någon möjlighet att vara
anonym i anmälningsprocessen?
– Tyvärr är det ju så att om man upplever att någon annan person betett sig
illa så kan man ju inte bara få anonymt
anklaga den personen utan för att det
ska gå att reda upp måste man kunna
berätta vem man är och vad det är.
Kommer det anonyma anklagelser
måste man som arbetsgivare tänka på
varför någon anmäler någon annan
anonymt. Är det en verklig händelse
eller finns det en annan orsak? Finns
det något groll eller något sådant? Vi
har den policyn att i frågor som gäller
osakligt bemötande kan man inte vara
anonym.
Du tror inte att det kan göra att per-

Lena Marcus, sjöpersonalchef Viking Line.

soner låter bli att anmäla sådana här
saker?
– Det är i alla sammanhang så att har
man möjlighet att göra saker anonymt
så är tröskeln lägre. Det kan vara positivt men det kan vara ganska svårt att
om man upplever att man blivit dåligt
bemött reda ut saken eller få en förändring till stånd om man inte vet vem
som blir berörd av det.
Du pratar om kulturen, hur ser du på
kulturen till sjöss kring dessa frågor?
– Jag tror att det inte bara gäller sjöfarten utan överlag har metoo-debatten
lyft upp dessa frågor så att det diskuteras mera och framför allt har man
diskuterat mera vad allt innebär. När
vi har arbetsgemenskaper på flera
hundra personer så är det olika åldrar,
man vet att till exempel språkbruk
kan variera mellan äldre och yngre
personer. Det är något man fått tänka
på, hur utrycker man sig, vilka termer
använder vi om det motsatta könet?
Hurdana skämt har man? Jag tror att
metoo har fört gott med sig både till
land- och sjösidan.
Hur ser ni på att anställda hos ert
rederi går ut och pratar om dessa frågor?
– Det beror ju på vad man pratar om.

Är det något man själv upplevt så tycker åtminstone jag personligen att det är
bättre att man försöker reda ut det där
med de som är berörda än att man går
till offentligheten och gör det. Men vill
man uttala sig generellt så ser jag inga
hinder med det.
Vi har märkt när vi skrivit om det här
att det finns en allmän rädsla att prata, främst för att det skulle kunna ge
negativa konsekvenser i arbetslivet.
Både från rederier och kollegor. Hur
ser du på det?
– Skulle man som enskild person utpeka någon annan så gäller det i alla
sammanhang att man ska vara försiktig med hur man uttalar sig om andra
personer i det offentliga. Uttalar man
sig generellt om metoo ser jag inte
varför man skulle vara rädd för konsekvenser. När det gäller allt som rör
trakasserier finns det ju alltid två sidor.
När en person berättar något så behöver det ju inte alla gånger vara sant, vi
har faktiskt upplevt att personer blivit
oskyldigt anklagade. Man måste alltid
som arbetsgivare tänka på att varje fall
är unikt.
Tror du att in behöver göra något mer
i dessa frågor?
– Man kan ju aldrig bli färdig med det

här utan det är att kontinuerligt jobba.
Det är också viktigt att visa att om det
dyker upp ett sådant här fall så är det
viktigt hur man hanterar det så att det
finns förtroende hos de inblandade.
Vi har även kontinuerlig utbildning av
ledarskapet så att man kan se signaler
och vågar gripa in. Vi måste alltid ta
hänsyn och ha respekt för den personen som upplevt något. Det här är
inget löpande band-arbete utan varje
fall är unikt.
Vilket ansvar bär i slutändan rederiet som arbetsgivare när sådant här
sker?
– Det finns både en juridisk aspekt
och en moralisk aspekt. Det är självklart att vi alltid måste göra vårt yttersta för att folk ska må bra och trivas
på sin arbetsplats. Sen om det finns
enskilda personer som gör övertramp
trots de regelverk som finns så är det
ansvaret vi har att vidta åtgärder mot
dem.
– Där har vi olika redskap. I första
hand feedback-samtal och varning,
men givetvis kan riktigt illa beteende
leda till avsked. Det är saker vi som arbetsgivare rent praktiskt kan göra, sen
är det ju också alla individers ansvar
att fundera hur man beter sig.
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Joakim Lindblom är vd för Sea Lines,
det lilla åländska rederiet som bedrivit linjetrafik på Svarta havet sedan
2011. Efter några turbulenta år med
en revolution i Ukraina, Rysslands
annektering av Krim och en misslyckad militärkupp i Turkiet vågar nu
rederiet blicka framåt igen
– I slutändan handlar jobbet om att
vara med och förändra sättet transporterna i den här regionen sker på.

Rederiet som
förändrar
trafiken på
Svarta havet
V

i träffar Joakim Lindblom
på kontoret i Mariehamn
under en av de få dagar
han befinner sig på Åland. Vardagen tillbringar han i stället i
miljonstaden Istanbul, där han
basar över ett helåländskt rederi
med cirka 100 anställda. Rederiet bedriver linjetrafik med ropax fartyget Sea Partner mellan
Turkiet och Ukraina på Svarta
havet.
Att han skulle bli redare var
allt annat än självklart. Efter att
bland annat studerat logistik i
Göteborg återvände han 2011 till
Åland för att bli vd för bokhandeln Lisco. När bolaget såldes
fick han frågan om han, blott 24
år gammal, ville vara med och
bygga upp ett nytt åländskt rederi i Svarta havet – trots att han
inte tidigare jobbat med sjöfart
eller ens satt sin fot i Turkiet eller
Ukraina.
Hur är man egentligen funtad
om man tackar ja till något sådant?
– Jag var väl ganska naiv, men
om man får möjligheten att vara
med och bygga upp ett nytt rederi är det dumt att tacka nej.
Min andra dag på jobbet bar det
i väg till Turkiet och inför den
resan hade jag kanske besökt
fem länder. Från Turkiet bar det
av mot Ukraina ombord på Sea
Partner för att vara med ombord
ett par dagar och skapa sig en
förståelse för de utmaningar besättningen har dagligen. Det var
otroligt spännande och lärorikt.
Det är en fantastisk syn när far-

tyget lägger ut från Istanbul och
man ser alla siluetter av historiska byggnader samtidigt som
man kryssar genom Bosporen,
sundet som delar Europa från
Asien.

Allt såg stabilt ut
Den vardagliga verksamheten
består i huvudsak av att serva
små, lokala turkiska åkerier som
transporterar olika varor mellan Turkiet och huvudsakligen
Ukraina, Ryssland och Vitryssland,
– Det är mycket enmansåkerier. På den åkerimarknaden har
den största aktören ungefär 100
bilar. Det är så klart viktigt att
ha bra relationer med kunderna
och att få en förståelse för vad de
siktar på och hur världen ser ut i
deras böcker.
– Förutom de många kundbesöken består mina dagar av
samtal med styrelseordföranden
kring framtiden och vad vi ska
prioritera framöver. Inom sjöfartsbranschen är varje dag fylld
av nya utmaningar och speciellt
i den region vi jobbar i har jag
fått inse att det inte alltid är de
långsiktiga strategierna som är
de viktiga att fokusera på.
Under rederiets uppbyggnadsfas togs däremot den långsiktiga idén väl emot på marknaden, precis som man hoppats.
Rederiet fick en stabil och lovande start, där Stena Line tidigt
kom in som delägare.
– Under slutet av 2013 såg allt
stabilt ut och den turkiska eko-

nomin gick på högvarv. Under
2014 byggde vi upp en organisation i Turkiet och lade
en ambitiös plan för de
åtgärder som krävdes för
att ha möjlighet att ytterligare växa och sakta
skapa ett linjenätverk av
flera linjer och fartyg.

Var rätt kaxiga
Rederiet hade nu tvåsiffriga tillväxtsiffror. Nyckeln
till framgången var att Sea
Lines tog det västeuropeiska
konceptet med frakt- och passagerarfärjor som går enligt en
fast tidtabell och införde det på
Svarta havet.
– Att börja trafikera enligt en
tidtabell var unikt i Svarta havet.
Därmed kunde nu våra kunder undvika trafikstockningar,
gränskontroller och tullformaliteter som förhindrar flödet mellan Turkiet, Bulgarien, Rumänien och slutligen Moldavien om
man väljer landvägen i stället för
sjövägen. Om du tittar historiskt
har flera framgångsrika rederier
vuxit fram genom att köra gammalt, avskrivet tonnage under
uppbyggnadsfasen, så har även
vi gjort. Däremot krävdes det
en hel del undervisning för att
få åkerierna att välja sjövägen i
stället för landvägen.
Men efter den fina starten
kom den politiska turbulensen
emot.
– Vi var rätt kaxiga i början av
2014. Det gick bra och vi började
sikta på expansion. Samtidigt

Joakim Lindblom är vd för Sea
Lines och blir i dagarna även delägare i Sparhallen och Maxinge.

kände vi att Ukraina svajade och
i början av 2014 genomgick landet en revolution.
– En revolution är ju inget vi
upplevt de senaste åren i vår
del av världen. I efterhand var
det ju rätt utmanande som linjeoperatör när den stat och det
myndighetsmaskineri som drev
vår hamn kollapsade och det
plötsligt inte längre fanns någon
ansvarig att diskutera med.

Ekonomisk kollaps
Oroligheterna utvecklade sig till
ett regelrätt krig i östra Ukraina och en rysk annektering av
Krimhalvön, vilket fick konsekvenser även för det åländska
rederiet. Bland annat förlorade
den ukrainska valutan på kort
tid halva sitt värde, vilket slog
hårt mot den export från Turkiet
som Sea Lines livnärde sig på.

Omsättningen rasade
med 20 procent.
– Så de två, tre åriga
långsiktiga planerna fick
vi byta ut mot åtgärder
på en till tre månader. I februari 2015 nådde oljepriset
dessutom rekordlåga nivåer.
Som rederi är det trevligt för
bunkerkostnaderna, men samtidigt bygger en stor del av den
ryska ekonomin på oljeexport.
– Så under 2015 märkte vi att
den ryska ekonomin höll på att
kollapsa och i mitten av året hade vi tappat 30 procent ytterligare mot den ryska marknaden. På
linjer i Västeuropa sker inte så
här stora förändringar, utan där
handlar det om två, tre procent
upp eller ner. Så du måste vara
mycket mer snabbfotad i Svarta
havet än i Europa.
När rederiet dragit slutsatsen
att läget i Ukraina och Ryssland
inte kunde bli så mycket värre
sköt två turkiska stridsflyg ner
ett ryskt militärplan i november
2015.
– Ryssland införde då sanktioner på bland annat turkisk
import av gods. Ryssland är
vår största marknad så över en
natt tappade vi 50 procent av
vår omsättning. När jag kom till
jobbet morgonen efter behövde
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I dag är Sea Partner rederiets
enda fartyg, men Joakim Lindblom säger att Sea Lines siktar
Foto: Pressbild
på en expansion. 

Chornomorsk

UKRAINA
RYSSLAND

Haydarpasa

TURKIET
vi titta över allt ännu en gång,
som kostnader, tidtabellen och
hela organisationen. Vi jobbade
vidare på marknaden med de
förutsättningarna vi hade, men
om du inte tjänar pengar efter så
många år kanske du måste börja
se dig om efter en ny marknad.

Ifrågasatte sitt val
Sea Lines valde att fortsätta trafikera mellan Turkiet och Ukraina.
I vis mån fortsatte även exporten
från Turkiet till Ryssland genom
att varorna tog en omväg via Vitryssland och därmed kringgick
sanktionerna.
Men turbulensen var långt
ifrån över. Nu drabbades Turkiet
av en våg av allvarliga terrorattacker och sommaren 2016 även
av en misslyckad militärkupp.
Joakim Lindblom berättar att
han egentligen skulle ha befunnit sig på två av de platser som
drabbades av terrorattacker,
men att ren slump gjorde att
han ändrade sina planer och på
så vis lurade döden. Vid det här
läget började han på allvar ifrågasätta sitt yrkesval.
– Jag frågade om det var värt
det. Om det var värt att jobba så
hårt med att bygga upp ett rederi
och att ta de här riskera. Samtidigt höll vi på att förändra sättet

att transportera varor i Svarta
havet. Så jag ville fortsätta, men
vår dåvarande partner ville inte ta de här politiska riskerna
länge, så vi köpte ut dem.

Siktade på expansion
En av orsakerna till att Stena Line valde att dra sig ur samarbetet var att rederiet inte visste hur
länge de ryska sanktionerna mot
Turkiet skulle fortsätta.
– Två månader efter att Stena
Line lämnade släppte sanktionerna och vi började se tresiffrig
tillväxt. Nu är vi tillbaka där vi
var 2014 och siktar återigen på
en expansion. Vi tror utan tvivel
att det går att bygga ett linjenätverk i Svarta havet.
Att förlora Stena Line som affärspartner innebar sist och
slutligen heller inte så mycket i
praktiken.
– Regionen kring Svarta havet
är väldigt lokal och mycket av
det som de gör jättebra i trafiken mellan England, Tyskland,
Holland och Sverige fungerar
inte här, allt från prissättning
till hur man bearbetar kunder. I
och med att åkerierna är så små i
Turkiet har de flesta kunder inte
ens ett kontor.
Jämfört med uppbyggnaden
under 2011, 2012 och 2013 säger

Joakim Lindblom att verksamheten i dag handlar mer om att
förvalta och utveckla än att vara
pionjär.
– Verksamheten är mycket
mer stabil. Nu är vi marknadsledande och med det kommer
också ett ansvar. Konkurrenterna tar efter det du gör och det
finns en annan förväntning hos
kunderna, att vi ska vara de som
ser på nya linjer.
När Joakim Lindblom pratar
om vad Sea Lines egentligen håller på med i Svarta havet och vad
som driver honom återkommer
han ofta till två saker. Dels handlar det om att skapa arbetsplatser lokalt, dels om att förändrar
sättet varor transporteras på i
den del av Europa som kanske
har högst framtida tillväxtpotential.
– När vi i Norden fokuserar på
självförverkligande är människor i den här regionen glada och
stolta över att ha ett jobb. Eftersom det heller inte finns samma
sociala skyddsnät tar man hand
om sin familj på ett annat sätt.
Då har du ett större ansvar som
arbetsgivare. När vi gör investeringar och bygger vidare för
morgondagen skapar vi ett bättre liv för många människor.
– Det som driver mig är att det

finns 80 miljoner människor i
Turkiet varav häften är under 30
år. Det är världens 17:e största
ekonomi och bland annat den
ledande tillverkaren av bilar i
Europa. Det finns stor potential
och i slutändan handlar jobbet
om att vara med och förändra
sättet transporterna i den här regionen sker på.

Byter hamn i Turkiet
Just nu står rederiet inför flera
förändringar. Den förändring
som står näst på tur är att byta
hamn i Turkiet, från Haydarpasa
i Istanbul till Karasu, ungefär
150 kilometer österut. Den utsikt över Istanbul och Bosporen
som gjorde ett så starkt intryck
på Joakim Lindblom under hans
första vecka på jobbet ska alltså
bytas ut mot mer anspråkslösa
omgivningar.
– Vi flyttar av samma skäl som
många operatörer i Europa, att
det inte finns en möjlighet att
hantera fartyg och dess last inne
i stadskärnor. Lasten är i slutändan livsnödvändig och det är
den som bör styra valet av hamn.
Det tas vykortsbilder av Istanbul
från den kaj vi lägger till vid nu
och området är intressant att
utveckla för bostäder eller köpcentrum. Genom att flytta får vi

även en helt annan kostnadsstruktur och behöver inte heller
gå genom Bosporen, som ibland
stängs av på grund av båttävlingar och annat.
Hur går rederiet ekonomiskt?
– Det går hyggligt. Vi visar svarta
siffror, något som vi är väldigt
glada över. Sjöfarten är en konservativ bransch och det tar ofta
mellan fem och tio år att se lönsamhet i nya linjer. Vår omsättning är i runda slängar cirka 20
miljoner i året.
Hur ser expansionsplanerna
ut?
– Det är något vi jobbar med
dagligen. Det vi har lärt oss är att
rätt fartyg på rätt linje är A och
O. Har du inte rätt fartyg får du
oftast aldrig ihop någon glädjande kalkyl. Så det gäller att ha rätt
balans mellan passagerar- och
fraktkapacitet. Förhoppningsvis
ser vi framöver att vårt linjenätverk består av fyra linjer med sex
fartyg och täcker därmed upp
alla angränsande länder i Svarta
Havet. Vi har framtiden framför
oss och tänker inte ge upp i första taget.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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”Tuffare konkurrens om
kundernas plånböcker”
Med 1.500 spelautomater och
24 kasinon på 32 olika fartyg är
spelandet ombord fortfarande
en viktig affärsgren för Paf.
Men samtidigt som resandet
ökar hårdnar konkurrensen om
passagerarnas uppmärksamhet och reskassa.
– Tidigare fanns det bara en
kafeteria och en buffé på fartygen, säger Jukka Nikula, landoch fartygsdirektör på Paf.

I och med den digitala revolutionen har Paf.com kommit att bli
det åländska spelbolagets viktigaste intäktskälla. Trots det utgör
fortfarande intäkterna från spel
ombord på fartyg, som i huvudsak sker på fysiska automater, en
fjärdedel av koncernens intäkter
eller sammanlagt nästan 30 miljoner euro. Så någon oviktig verksamhet rör det sig definitivt inte
om.
– Just nu finns vi på 32 fartyg i
Östersjön och Nordsjön, där vi
har kasinon på 24 av dem. I fjol
reste 24 miljoner passagerare på
de här fartygen. Det är en otrolig
mängd människor vi möter varje
dag, så det finns en otrolig potential i antalet kunder, säger Jukka
Nikula.
Till skillnad från Paf.com, där
en stor del av intäkterna kommer
från en mindre grupp spelare,
kommer intäkterna på fartygen
från många människor som spelar för små belopp.
– Det är inte frågan om någon
gaming, utan det är låga insatser
och små huvudvinster. Maxvinsten på automaterna är 40 euro
och det är ju inget som förändrar
ditt liv. Vår verksamhet ombord
handlar om att ge lite spänning
och underhållning åt den stora
massan.

Slöt nytt avtal
Pafs spelverksamhet på fartygen
har långa anor, där starten ägde
rum redan i mitten av 1960-talet.
– Det började tidigt ombord på
Viking Lines fartyg, sedan dess
har det utvecklats. I dag har vi
samarbete med alla rederier på
Östersjön, medan vi än så länge
är en liten aktör på Nordsjön.
I mars slöt Paf ett nytt avtal där
det åländska bolaget ska leverera
spel ombord på Tallinkgruppens
samtliga fartyg fram till 2023.
Värdet på kontraktet uppskattas
till 70 miljoner euro.
Jukka Nikula berättar om hur
det gick till när Paf först fick in en
fot på det estniska rederiet i början av 1990-talet.
– Jag och den dåvarande vd:n
Lars Porko sade att bara de ger
oss ett fartyg garanterar vi ett
bättre resultat än den dåvarande
operatören. Efter ett år fick vi ett
fartyg och efter tre år fick vi alla.

Mer att välja på
En utmaning för Paf är hur bolaget ska få så många som möjligt att spela. Potentiella kunder
finns det gott om, men det finns
mycket ombord som tävlar om
deras uppmärksamhet. Dessutom varierar kundgrupperna

Den gamla principen en automat ett
spel har kastats över bord för länge
sedan. I dag innehåller varje automat
mängder med olika spel. Paf utvecklar inte spelen själv, utan de köps in.
Foto: Daniel Eriksson


är kryssningsbranschen enorm,
men de flesta stora rederier väljer
att sköta spelverksamheten själv.
– Kryssningsrederierna i Västindien vill inte ha någon utomstående operatör som tar en del
av kakan. De stora kryssningsfartygen som byggs är i princip kasinobåtar. Medan vi har taxfreen
som centrum på fartygen har de
jättelika kasinon. Kring 1999–
2000 var vi något år i Medelhavet, men tyvärr gick det rederi vi
samarbetade med i konkurs och
sedan dess har vi inte varit där,
säger Jukka Nikula.

Hålla sig till närområdet

Inger Johansson och Jukka Nikula betonar hur viktigt samarbetet med rederierna blivit, där de genom marknadsföring
Foto: Daniel Eriksson
och olika evenemang tillsammans lockar gäster till fartygen.

från dag till dag och mellan olika
säsonger.
– Det här är något som ändrat
väldigt mycket. Konkurrensen
om kundernas plånböcker har
blivit mycket tuffare. Människor
har en viss reskassa och tidigare
fanns det bara en kafeteria och
en buffé ombord, säger Jukka Nikula och fortsätter:
– I dag finns det restauranger
och span och underhållningen
har blivit bättre. Så det har blivit
tuffare att få kunderna att lägga
pengar på spel. Av de miljoner
personer som reser är det bara ett
litet fåtal som spelar.

Tar kunder till Åland
I en mening konkurrerar Pafs
spelverksamhet med de övriga
aktiviteterna ombord, men i
praktiken har spelbolaget och
rederierna samma mål: att maximera antalet passagerare och försöka få dem att spendera så lite
tid i hytten som möjligt.
– Vi jobbar mycket tillsammans
med rederierna för att rekrytera
kunder. Vi kan även se att många
av de återkommande gästerna
ombord åker tack vare spel, säger
Inger Johansson, försäljningschef på Paf inom land och fartyg.

Dels lyckas Paf locka resenärer till fartygen genom att ordna
bingo och andra evenemang ombord, dels genom att ordna evenemang på Åland.
– Via tävlingsvinster tar vi våra
nätkunder hit till Åland. Det var
Lars Porkos vision redan för 15
år sedan, att dra turister till Åland
genom Paf. Det är något som
gynnar hela det åländska näringslivet, säger Jukka Nikula.

Digitala utvecklingen
I takt med att mobiltelefoner och
surfplattor blir bättre och kraftfullare, och där även mobilnätet
byggs ut, går det även att fråga sig
om fysiska spelautomater har en
framtid.
Kommer människor även i fortsättningen att vilja spela på automater ombord när de har fler
spel att välja på i sin egen mobiltelefon?
– Det här kommer säkert att
hända, men inte för vår generation, utan snarare våra barn eller
barnbarn. Hur vi kan möta den
här utvecklingen återstår att se.
Jag tror heller inte att de fysiska
automaterna ombord kommer
att försvinna. När du är ombord
vill du göra något och att spela på

en fysisk automat är roligt. Men
kommer de som vill spela över
nätet i stället måste vi erbjuda
den möjligheten, säger Jukka Nikula.
Att digitalisera verksamheten
ombord är däremot inte lika enkelt som i land eftersom de flesta
fartyg saknar snabb uppkoppling
under vissa delar av resan, när de
är ute till havs. Trots att Paf jobbar med att minska kontanthanteringen är den fortfarande omfattande just när det kommer till
spelandet på fartyg.
– Det kommer fortfarande in
massor med mynt, där vi tar emot
och räknar alla kontanter. Det är
dyrt och även en säkerhetsfråga,
säger Jukka Nikula.
– Så vi jobbar med olika betalningslösningar, säger Inger Johansson.

Vill inte ha utomstående
I dag är Paf totalt dominerande
på Östersjöns fartyg. Under 2016
tecknade det åländska spelmonopolet dessutom avtal med
norska Color Line om att stå för
spelverksamheten på rederiets
sex fartyg i Nordsjön.
Så många andra marknader
verkar inte Paf på. Internationellt

Några äventyr i Medelhavet eller
Västindien lär det heller inte bli
för Paf de närmaste åren.
– Vår nuvarande strategi är att
vi ska verka i vårt närområde.
Det kan vara klokt, vi känner till
den här marknaden bäst.
Den tidigare strategin att internationalisera verksamheten
innebar bland annat en satsning
på Sunborn Casino 2015 i Gibraltar, en verksamhet som nu
avvecklas.
– Avvecklingen har inte med
ekonomi att göra, utan mer om
en politisk strategi.
Så vilka nya marknader tittar ni
på nu?
– Eftersom vi ska fokusera på
vårt närområde och redan har
allt i Östersjöns är det på Nordsjön det finns rederier kvar för
oss, som Stena Line och Fjord
Line. Men på dessa marknader
råder en annan konkurrens, så vi
måste sälja in oss på något vis. Vi
knackade på dörren till Color Line första gången 2001, så det tog
”bara” 15 år för oss att få dem,
säger Jukka Nikula.
Vad är era största säljargument?
– Att vi är ett starkt, välmående
företag med vissa ekonomiska
muskler. Vi är en trygg, pålitlig
leverantör av spel där vinsten
dessutom inte går ner i privata
fickor. Dessutom har vi varit
länge i branschen och kan fartygssidan.
Fredrik Rosenqvist
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Båtar och motorer
Designade av Tage Gustavsson (TG BOATS) är lätthanterliga och sjösäkra. I sortimentet ﬁnns rodd-, pulpet-, kabin-, ribb-, och aluminiumbåtar.
Rival Boat har Finlands bredaste sortiment av småbåtar.

17.100,- Rival 500 alu

Rival 606

13.200,- Rival 415

2.500,-

Designas och tillverkas i Jakobstad på Finlands västkust. Första Willy’s båten var Willy’s 700 AC som tillverkades 1990.
Willys boats är även underleverantör till andra tillverkare.

Willys 650 från 23.850,- Willys X6

från 17.800,- Willys 4400 från 6.100,-

Världens största fabrik för utombordare i Japan som även tillverkar utombordare till andra märken. Tohatsu har 20% av marknaden i
Finland för motorer upp till 50 hk. Tohatsu har motorer från 2,5-250hk.

3,5 BS

5 CDS

(990,-)

(1.350,-)

690,-

975,-

9,8 BS
(2.390,-)

1.900,-

15 EEFS Elstart

20 ES

(3.040,-)

(3.490,-)

2.900,-

2.990,-

25 CEPT

30 CEPT

(4.690,-)

(5.790,-)

4.590,-

40 AETL

50 AETL

80 ALRTU

100 ALRTU

115 ALU

150 ALU

(5.990,-)

(6.390,-)

(12.990,-)

(13.690,-)

(13.540,-)

(17.490,-)

5.690,-

5.890,-

10.990,-

Tel: 040 723 52 74 • E-post: vardobatvarv@aland.net
Facebook: www.facebook.com/VardoBatvarv • Hemsida: www.vardobatvarv.ax
Kontakt vid andra tider:
För att hålla mina kostnader låga och istället kunna erbjuda bra priser har jag ingen butik med
personal i Mariehamn utan du når mig på telefon e-post eller via facebook.

Hör av dig så bestämmer vi en träﬀ!

11.280,-

12.540,-

4.890,-

15.890,-
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Båttillverkaren Faster handtillverkar sina skapelser i Mariefors, 50 kilometer norr om Helsingfors.
Bland modellerna finns nya Faster 625 CC, en stor och rymlig aluminiumbåt med plats för upp till tio
passagerare och en himla massa last. En annan nyhet är den betydligt mindre Faster 460 TH, som
både lämpar sig för fritidsfiske samt ta sig till och från sommarstugan.

För den med många vänner och en fet plånbok kan den nya lyxbåten
Buster Phantom kanske vara något. Den är godkänd för hela tolv personer och är Busters största kabinbåt någonsin. Längden är 9,47 meter.

Silver Shark är
en uppskattad bruksbåt och lämpar sig ypperligt för alla som tycker om
att fiska. Modellen BRX har
bra förvaringsutrymmen för
fiskeutrustning och däcket
kan enkelt göras om till
en kastplattform.

Allt fler hoppar på aluminiumtåget
Aluminiumbåtarna blir allt populärare och är i dag ett självklart inslag i de flesta tillverkares
sortiment. Sjöliv har valt ut några av de senaste årens nyheter.
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Text: Fredrik Rosenqvist

Finn-Marin har sällat sig till skaran
av tillverkare som
lanserat båtar med
aluminiumskrov
och ett däck i plast.
Modellen Husky R7
har en längd på 6,5
meter, kan utrustas
med en utombordsmotor på upp till 200
hästkrafter och har
en soffa i aktern som
kan konverteras till
soldäck, om nu solen
skulle ha lust att visa
sig. Den perfekta
båten för en dag på
sjön, åtminstone enligt tillverkaren.

Ockelbo B18 är, som namnet antyder, en större version av modellen B16.
Båten är 5,4 meter lång och tar upp till sex passagerare. Den marknadsförs som en ”stryktålig och lättskött” båt för den stora familjen, där formerna kanske inte är de rundaste i klassen.
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prylar för en säkrare sommar
Med varmare vindar och längre dagar är det hög tid att börja tänka på kommande
fritidsbåtsäsong. Inför vårens sjösättning av båten är det viktigt att se igenom utrustningen, att allt är i skick och kanske investera i något nytt och fräscht. Sjöliv bad
Wemarin, Byggvaruhuset samt Kalmers plocka fram ett urval produkter inför vårens
båtäventyr, såväl obligatorisk utrustning som bra-att-ha prylar. En röd tråd hos de
åländska handlarna är att dubbelkolla båten och dess utrustning, att det är sjödugligt
och säkert, för att få ut det bästa av dagarna på sjön.
Text: Alex

andra Gäd

dnäs

”Gör en årlig grundkontroll”

”Säkerheten är A och O”

”Inled med en helhetskontroll”

Jacob Söderman har precis nyöppnat Byggvaruhusets
båtavdelning, och visar upp många nyheter på hyllorna.
– Inled med att göra en service på båten, kolla
att strömmen hålls i batterierna och att eventuell
länspump fungerar. Kolla att du har den viktigaste
utrustningen, ankare, åror, öskar och sjökort. För
säkerheten är det viktigt att alltid, varje år, göra en
ordentlig kontroll av båten.

Steve Elimä och Peter Williams på Wemarin har
precis plockat upp en leverans med LED-nödljus när
Sjöliv kommer på besök. Det är en av vårens nyheter,
som det dessutom är lag på att man behöver i båten.
– Förenklar man det så är det i princip så, att har
du en båt med ratt då behöver du också ha en brandsläckare, tillräckligt med flytvästar för alla i båten,
en paddel eller en åra, förtampar, ankare, någon
form av länsning, lanternor och nödljus säger Steve
Elimä.

Erik Rajalin arbetar på Kalmers och möter båtägare
varje dag.
– Det vanligaste misstaget folk gör är med äldre förgasarmotorer. Man glömmer att bränslekonservera
när säsongen är slut, vilket kan leda till ordentliga
problem längre fram. Att kontrollera hela båten och
dess utrustning är det självklara första steget innan
sjösättning. Ytterligare en viktig sak, se till att ha
brandsläckaren i skick, den ska kontrolleras varje år
då brand är bland det farligaste man kan råka ut för
till sjöss.

BRANDSLÄCKARE Utöver
flytvästar bör man även
ha brandsläckare i båten.
Brandsläckaren ska kontrolleras varje år.
– Det är bra att ha den
nära till hands, att man lätt
kan släcka där det är störst
risk för brand: vid motorn
eller batteriet.

FLYTVÄST I lagen om båttrafik slås det fast att det bör finnas
en lättillgänglig flytväst per passagerare. De senaste åren har
självuppblåsande flytvästar ökat enormt i popularitet. Flytvästen har en sensor som reagerar på salt, väta och tryck. När
samtliga element finns utlöses flytvästen och en kolsyrepatron
fyller inom loppet av sekunder västen med luft, och västen får
en klar neonfärg.
– De har en lång livslängd om man tar hand om dem väl, berättar Jacob Söderman.

EFFEKTIV TVÄTT För att
få det lättare under säsongen är det bra att ha
båten bottenmålad, då
håller man bort snäckor
och annat otyg. Att
använda ett tvättmedel
som inte bara tvättar
utan också vaxar är
något som han rekommenderar.
– Att tvätta ordentligt
och sedan polera och
vaxa gör båten mycket mera skyddad mot saltvatten och smuts.
Det blir lättare i det långa loppet att hålla rent.

LED-DRIVET HANDBLOSS Ett batteridrivet ljus med lång livslängd är
ett nytt alternativ till de traditionella
nödblossen.
– Det är ingen engångsprodukt.
När LED:en sätter igång så blinkar
den med SOS-signaler väldigt
starkt. Det lyser i nästan en dag på
ett batteri.

FÖRTÖJNINGSPAKET Ett
ordentligt förtöjningspaket är
något varje båt behöver, oavsett
storlek.
– Det är ju lite snopet om båten plötsligt skulle vara borta.
Ett schysst förtöjningspaket
innehåller en trettio meter lång
ankarlina, en femton meters
förtamp och i alla fall två mindre linor. Sedan ett ankare anpassat efter storleken på båten.

SJÖKORT Att alltid ha
en sjökort av valfritt slag
är viktigt. Erik Rajalin
rekommenderar inte att
använda telefonen som
ett substitut till sjökort.
– Det finns både sjökort
på papper och GPS:ser.
Mobilen visar sällan all
information man behöver, och det blir dessutom inte så glad om
den blir blöt. Så kolla att
du har ett någorlunda
aktuellt sjökort.

PADDEL En bra paddel är en billig försäkring.
– Här har du paddel och även
en liten båtshake, vilket underlättar stort om det skulle falla
något eller någon i vattnet eller
du måste dra tag i en brygga.

GPS-LARM Under
de senaste åren har
en otrevlig trend av
stölder uppkommit.
Det finns många
varianter av larm
sammankopplade till
smartphones som
man kan utrusta båten med.
– Det finns många
varianter, man ansluter ofta till en app på telefonen som sedan
skickar SMS så fort något händer med båten.

BARNFLYTVÄST En flytväst för
barn är konstruerad med
en krage, vars mål är att
automatiskt vända barnet
på rygg om det trillar i
vattnet. Här i flera olika
färger att välja och vraka
bland.
– Det finns otaliga varianter av flytvästar i dag,
men modellen med krage är
överlägset bäst för barnen.
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På grund av årets stränga vinter har hamnisbrytare använts för
att hålla hamnen öppen.

När Finnswan sätts in på Långnäs måste kajen breddas, vilket
även är nödvändigt inför Viking Lines nybygge.

Rederi Ab Fjärdvägen, som bolaget heter i dag, började använda
Långnäs hamn redan 1993.

Flera investeringar väntar
nya vd:n för Långnäs hamn
I februari tog Ronny Eriksson
över som vd för Långnäs hamn
Ab. Bland hans första åtgärder
återfinns en ombyggnad av
terminalen och att jobba för
att automatisera förtöjningen.
Under våren har även kajen
breddats för de större fartyg
som är på kommande.
Det är i slutet av mars och vi
står nere vid den kaj där både
Tallink-Silja och Viking Line lägger till i princip varje natt, 365
dagar om året. Hamnen har nio
fartygsanlöp varje dygn, vilket
innebär att en tredjedel av de
fartyg som kommer till Åland
dagligen lägger till i Långnäs.
När vi besöker hamnen är det
däremot bara Fjärdvägen och
två hamnisbrytare som befinner
sig där.
– När den här jätterampen
byggdes föreställde sig nog ingen att den skulle bli för liten, säger Ronny Eriksson.
Men nu har alltså rampen blivit för liten. I maj sätter Finnlines in sin 218,8 meter långa
Finnswan på rutten Kapellskär–
Långnäs–Nådendal och då måste rampen breddas.
– Även inför Viking Lines nybygge måste rampen göras bredare, säger Ronny Eriksson.

Byggde ny terminal
Bolaget Långnäs hamn Ab, som
bildades av Lumparlands kom-

anläggningarna är i bra skick.
Sedan har vi olika typer av projekt och investeringar på gång.
Dessutom tillkommer allt det
administrativa som fakturering,
arbetsplanering, löneräkning
och så vidare. De är bara två andra anställda här dagtid och de
sköter underhållsarbete på förmiddagen och fartygstrafiken på
eftermiddagen.

Transparenta avgifter

Terminalbyggnaden i Långnäs håller som bäst på att renoveras.

”Intäkterna är jämt fördelade mellan de olika rederierna. Storleken
på avgiften bestäms av styrelsen och beror på storleken på fartyget,
med rabatter för miljövänliga fartyg och antalet passagerare. ”
mun 1988, fyller 30 år i vår. Hamnen i sig är betydligt äldre än så.
På 1920-talet användes den för
ångbåtstrafik i skärgården och i
mitten av 1960-talet byggde Silja
en egen hamn i Långnäs för rederiets trafik mellan Sverige och
Finland.
Silja slutade använda hamnen
redan i mitten av 1970-talet och
1992 köpte landskapsregeringen
hamnbolaget av Lumparlands
kommun. Rederi Ab Fjärdvägen
började använda hamnen 1993,
men den stora expansionen kom
i samband med att Åland fick sitt

skatteundantag i samband med
EU-inträdet.
En ny terminal byggdes och
togs i bruk sommaren 1999 för
att fartygen som trafikerar Åbo–
Stockholm ska hinna angöra
Åland i båda färdriktningar.

Varierande arbetsuppgifter
I fjol meddelade den mångårige
vd:n Tor-Erik Söderlund att han
tänkte gå i pension. Hela 33 personer sökte jobbet och valet föll
alltså på Ronny Eriksson, som då
jobbade som vice rektor på Högskolan på Åland.

Trygghet i livets sjögång.

www.merimieselakekassa.fi | www.sjomanspensionskassan.fi

– Jag är sjökapten i grunden
med erfarenhet från färjorna.
Jag har även jobbat på Viking
Line som sjösäkerhetsinspektör
och på mjukvaruföretaget Napa
i Helsingfors.
Vad fick dig att söka det här jobbet?
– Det känns som ett ganska varierat och jordnära arbete. Det
handlar mycket om skötsel av
utrustning och anläggningar
samt operativt arbete. Mina
arbetsuppgifter här är väldigt
breda. Operativt ska jag se till
att trafiken rullar på och att

Hamnbolaget har en stabil ekonomi. Omsättningen har legat
på cirka två miljoner euro de senaste åren och vinsten på cirka
600.000 euro, där merparten
delats ut till ägaren. Intäkterna
kommer från de hamnavgifter
rederierna betalar.
– Intäkterna är jämt fördelade mellan de olika rederierna.
Storleken på avgiften bestäms av
styrelsen och beror på storleken
på fartyget, med rabatter för miljövänliga fartyg och antalet passagerare. Tarifferna är samma
för alla rederier, vi har ett öppet
och transparent system för våra
hamnavgifter. På så sätt behöver
inte rederierna fundera på vad
konkurrenterna betalar, det är
samma tariffer för alla.
Ronny Eriksson säger att avgifterna är något lägre än de
Mariehamns hamn Ab tar ut för
samma fartyg.
Vad hindrar er från att ta ut
skyhöga taxor i och med att ni
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Ronny Eriksson var vicerektor vid Högskolan på Åland innan han nyligen blev vd för Långnäs hamn.

i princip är ett monopol? Rederierna är ju tvungna att gå in i
Långnäs om de vill ha taxfree
ombord.
– Taxornas nivå ska följa EUregler för en verksamhet med
begränsad konkurrens, men å
andra sidan är det fritt fram för
vem som helst att bygga en ny
hamn.

Stora hotet mot hamnen
Långnäs hamn får ibland kritik
för att fartyg ofta tvingas gå förbi
när det blåser hårt, något som är
ett stort irritationsmoment för
de passagerare som drabbas.
– Hamnen är inte helt optimal
vid hård vind, särskilt sydliga
sådana. Sist och slutligen är det
inte många anlöp som går förbi,
men de få gånger det sker blir
det väldigt omtalat. Det går inte
att gör så mycket åt det, det är
som det är.
Vika är de största hoten respek-

tive möjligheterna för hamnen?
– Det stora hotet är om taxfreeförsäljningen förvinner. Det är
ett hot både mot Långnäs, Mariehamn och Åland som helhet.
Våra möjligheter är främst en
ökad frekvens med anlöp. Det
gäller för oss att ha en så effektiv
service som möjligt. På samma
gång har verksamheten rullat
på de senaste 20 åren utan någon större dramatik. Det senaste
som hände var att Finnlines började trafikera här.

Bygger ut terminalen
Att driva en hamn är en kapitalintensiv verksamhet och bolaget
har flera investeringar på kommande. När vi besöker Långnäs
håller kontoret och personalutrymmena som bäst på att renoveras. Näst på tur står själva terminalbyggnaden.
– Vi håller på att titta på en
ombyggnad. Dels handlar det

om att förbättra säkerheten, dels
är själva byggnaden snart 20 år
gammal vilket innebär att det
börjar finnas ett behov av uppgraderingar.
– Så det blir en utbyggnad för
att skapa en till hall, i dag sker ju
både avgångar och ankomster
i samma utrymme. Det finns
också önskemål och krav på
incheckningsgrindar. Min förhoppning är att vi ska ha kommit ganska långt med renoveringen om ett år. Vad det kostar
vet vi inte riktigt än, men det är
rätt så stora pengar.

Automatiserad förtöjning
I likhet med många andra hamnar jobbar även Långnäs med att
skapa automatiserad förtöjning.
– Det skulle göra att fartygen
inte behöver använda trossar utan kan lägga till med ett
knapptryck. Den absolut största
fördelen skulle vara arbetsskyd-

”Hamnen är inte helt optimal vid hård vind,
särskilt sydliga sådana. Sist och slutligen är
det inte många anlöp som går förbi, men de
få gånger det sker blir det väldigt omtalat. ”
det. Arbetet i en hamn är riskfyllt. Om trossar går av kan personalen ombord och på kajen
skadas allvarligt. Ett annat starkt
argument är tidsbesparingen.
Med automatiskt förtöjning kan
rederierna spara mycket tid vid
ankomst, men framför allt vid
avgång. Då kan de i sin tur köra
långsammare och spara bränsle.
– Men det här är ett samarbete
med rederier, leverantören och
banker. Det tar åtminstone ett
år innan det blir verklighet, men
det kan också ta flera år. Det har
varit aktuellt i flera omgångar,
men det är en stor investering.
Innebär en automatisering
även ett minskat personalbehov?

– Det blir en viss förändring i
personalen, men inte så stor.
Det behövs fortfarande människor i och med att fartygen ska
ha passagerarlandgång och en
sidoramp för personbilar, samtidigt som både passagerare och
bilar ska på och av. Så behovet
av personal finns kvar.
Före dessa investeringar kommer emellertid hamnbolagets
trettioårsjubileum.
– Långnäs hamn var faktiskt
den första hamnen i Finland
som började drivas i aktiebolagsform!
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

Lite mer sommar
till havs
Här blandas vacker skärgård, soldäck, smak
upplevelser, shopping och spa i en somrig kompott.
Vad väntar du på?
Boka hotell och aktiviteter i land i samband med din båtresa
– enkelt, bekvämt och prisvärt.
Välkommen ombord!
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Boka
online
Vikingline.ax
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De 100 mäktigaste
inom sjöfarten

Enligt tidskriften Lloyd’s List
finns det en hel del nordbor
bland de 100 mest inflytelserika inom sjöfarten, men
varken några ålänningar eller
finländare får plats på listan.

Vem har störst inflytande över
den internationella sjöfarten?
Enligt Lloyd’s List är svaret kineser och nordbor. Av de sju som
toppar listan över de 100 mäktigaste inom sjöfarten intar Kina
plats ett till fyra och Norden
plats fem till sju.
Störst makt av alla har enligt
Lloyd’s List Kinas president Xi
Jinping. Robert Mærsk Uggla,
vd för familjen Møllers maktbolag AP Møller Holding, placerar sig på plats fem. Maktbolaget
kontrollerar AP Møller-Mærsk,
Danmarks största företagskoncern med nästan 90.000 anställda, en årlig omsättning på 35,5
miljarder euro och en enorm
flotta med bland annat containerfartyg. Vd:n för AP MøllerMærsk, Søren Skou, ligger på
plats sex på listan.
På plats sju ligger John
Fredriksen, norrmannen som
äger världens största tankerflotta. Han gjorde sin förmögenhet under Iran–Irak-kriget på
1980-talet då han skeppade olja
från Iran. Verksamheten var förenad med viss risk, där hans tankerfartyg bland annat träffades

Søren Skou, vd för AP Møller-Mærsk, och Robert Mærsk Uggla, vd för maktbolaget som kontrollerar den danska rederiFoto: Pressbilder
koncernen, hör till de två mäktigaste personerna inom den internationella sjöfarten.

av irakiska missiler vid tre tillfällen. Hans bolag Frontline äger
bland annat 21 fartyg i klassen
Aframax, det vill säga samma
segment som Lundqvistrederierna konkurrerar i.

Bland övriga nordbor på listan
finns Kristin Holth (36), Kenneth Hvid (47), Tor Olav Trøim
(49), Birgitta Vartdal (65), Esben
Poulsson (75), Sveinung Støhle
(84), Thomas Wilhelmsen (87),

Vissa specialområden, som Östersjön, fick strängare utsläppsregler redan 2015, där bränslen
endast får innehålla 0,1 procent
svavel. Om ett och ett halv år införs en maximal svavelhalt på 0,5
procent för resten av världen, där
gränsen tidigare varit 3,5 procent.
Att börja använda ett bränsle
med en låg svavelhalt eller installera reningsverk, så kal�lade scrubbers, på världens cirka
60.000 fraktfartyg väntas kosta
den globala fraktindustrin mellan 6 och 18 miljarder dollar en-

Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

ligt affärstidningen Wall Street
Journal.
De flesta rederier tros välja att
köra med ett lågsvavligt bränsle,
medan i synnerhet de allra största tankerfartygen väntas gå in för
så kallade scrubbers. Av de tankerfartyg i klassen VLCC som beställdes hos varv i Korea och Kina
i fjol så har ungefär 70 procent
scrubbers installerade.
De företag som tillverkar
Scrubbers, till exempel finska
Wärtsilä och svenska Alfa Laval,
väntar sig därmed en kraftig ökning av efterfrågan de kommande åren. Den ökade efterfrågan
på lågsvavligt bränsle väntas också leda till stigande bunkerpriser
efter 2020. (FR)
Den 1 januari 2020 träder nya tuffare bestämmelser för svavelutsläpp för sjöfarten i kraft över hela världen.

Vi har alla tillbehör för båtlivet!

Skarpansvägen 20, Mariehamn. Tel. 12 990
www.wemarin.com

Beställningarna fortsätter
att strömma in på jättelika
kryssningsfartyg, med en
längd på över 1.000 fot och
plats för 6.000 passagerare. Men varven som kan
bygga jättekryssarna växer
inte direkt på träd.
Enligt affärstidningen Wall
Street Journal beställdes
kryssningsfartyg för 19,5
miljarder dollar 2017, en fördubbling jämfört med för två
år sedan. Carnival, världens
största kryssningskoncern,
väntar just nu på 18 fartyg
som företaget beställt.
Kruxet för de stora kryssningsrederierna är att det i
princip bara finns två varvskoncerner i världen som
klarar av att bygga dessa
jättekryssare: tyska Meyer
Werft, som numera äger STXvarvet i Åbo, och italienska
Fincantieri. Av de 59 stora
kryssningsfartyg som just
nu byggs i världen byggs 53
av dem antingen av Meyer
Werft eller Fincantieri.
Så medan stora delar av
den globala varvsindustrin
fortsätter att gå på knäna sedan finanskrisen 2008 täljer
Meyer och Fincantieri just nu
guld på den stora kryssningsboomen. (FR)

Knut Ørbeck-Nilssen (88) och
Dan Olsson (91).

Tuffare regler för 60.000 fraktfartyg
Den 1 januari 2020 träder
nya tuffare bestämmelser för
svavelutsläpp för sjöfarten i
kraft över hela världen.

Två företag
täljer guld
på kryssningsboomen

Sale and purchase • Chartering • Valuations

www.thunship.fi thunship@thunship.fi +358 (0)9 622 6060

De fick dela
på Viking
Lines pengar
Tidigare i vår betalade Viking Line ut 2,2 miljoner
euro till sina aktieägare,
men det är långt ifrån alla
de pengar som flyter ut ut
bolaget. Under 2017 betalade till exempel rederiet
ut löner på nästan 116 miljoner euro, räntor på 3,9
miljoner euro och olika
skatter och avgifter till den
offentliga sektorn på 82,8
miljoner euro. Till sina leverantörer betalade Viking
Line 363 miljoner euro.
Inte heller Viking Lines
ledning och styrelse gick
lottlös. Vd Jan Hanses fick
en total lön på 280.571 euro under året. Den övriga
ledningsgruppen fick dela
på 684.293 euro. Styrelsen
fick totalt 275.000 euro i
arvoden där ordföranden
Ben Lundqvist fick mest,
43.000 euro. Detta enligt
Viking Lines bolagsstyrningsrapport. (FR)
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VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi har tillbehören
för din båt!
Fendrar, ankare, förtöjningslinor,
anoder, oljor m.m.
Från kända leverantörer:

BU
OM

Raumo, tel. +358 (0)2 273 0580
Åbo, tel. +358 (0)2 273 0500
Helsingfors, tel. +358 (0)9 758 991
Mariehamn, tel. +358 (0)18 221 22
Stockholm, tel. +46 8 545 876 00
Tallinn, tel. +372-650 5950
Uleåborg, tel. +358 (0)8 8898 900

D

By land, by sea
and by air

Mån–fre 7–21, lör 9–21, sön 11–19. Bygg: Mån–fre 7–17, lör 9–14.
Mattssons_logo_red_black.eps
Tel. 43 250 www.mattssons.ax

Välkommen till vår nya båthall!
Mattssons_logo_red.eps

Mattssons_logo_black.eps

Båtar:
Båtmotorer:
Båttillbehör:
Fiske:

FINNS HOS OSS!

Flytoverall
845-modeller

199,-

Alla flytvästar

-30%

Marin
Grindmattesvägen 1-3 Tel. 28 011 www.byggvaruhuset.ax
Byggvaruhuset: vard. 7–18, lörd. 9–15 Trädgård & Marin: vard. 8–17, lörd. 9–15
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”Segelfartyget är
den vackraste skapelsen
människan åstadkommit”

A

llan Palmer växte upp med
seglingen, både hans far
och farfar var kaphornare
men själv trodde han inte
att seglandet som yrke var något för
honom. Trots det jobbade han på
Pommern som ung men gick sen
vidare till vad han trodde var något
helt annat.
– Jag gick en konstnärlig utbildning och jobbade mycket med trä.
Med facit i hand kan man ju se det
som en liten röd tråd genom livet.
Vid sidan av den konstnärliga utbildningen jobbade Allan Palmer
med skogsvård , men i samband
med ett Tall Ships Race fick han upp
ögonen för segelfartyg som karriärsmöjlighet.
– Det var då jag upptäckte att det
inte bara vara militärer eller lyxseglare i segelfartygsvärlden utan att
det kunde vara helt vanligt folk.
1980 fick han sitt första jobb med
att bygga om segelfartyg, på ett varv
i Portugal. Därefter hjälpte han fem
oerfarna unga svenskar i Södertälje
som hade fått för sig att rusta upp
Marité, ett franskt fartyg från början
av 1900-talet. De gick in i det hela
helt huvudlöst och lyckades faktiskt.
Jag hjälpte dem att rigga upp och
fick samtidigt lära dem att segla sitt
fartyg.

Albanus
Efter Marité gick Allan Palmer en
skepparutbildning och sedan fortsatte han vidare till nästa projekt,
ett fartyg som är känt och kärt för
många ålänningar, Albanus.
– Det var Håkan Lindberg i ÅSS
och jag som drog igång idéen med
att bygga ett träfartyg på Åland. Jag
var sedan med i hela processen,
bland annat planerade jag inredningen och ansvarade för riggningen.
Han har en speciell relation och
goda minnen av mannen som kom
att bli Albanus första skeppare, Otto
Johansson.
– Han var som en länk tillbaka i
tiden. Jag hade träffat många gamla
kaphornare genom arbetet på Pommern men Otto var något annat.
Han var skutskeppare och fiskare i
grunden, men hade ett fantastiskt
handlag och en blick för bygge och
estetik
1989 när Albanus började segla
var Allan Palmer med.
– Vi seglade med företag och passagerare, men det viktigaste har
alltid varit ungdomsverksamheten.1990 tog jag över som skeppare
efter Otto. Jag har försökt hålla stilen
som Otto hade, det är viktigt med
kopplingen tillbaka i tiden och att
inte se det som något så märkvärdigt även om seglandet och fartygen
så klart är komplicerade.

Allan Palmer är en mångsysslare av rang som torde
vara ett känt namn för alla med sjöfartsintresse på
Åland. Han brinner för segelfartyg och har själv varit
med i ett tjugotal renoverings- eller nybyggnadsprojekt.
Vi träffade honom för en diskussion om fartyg, estetik,
kulturhistoria och segelfartygens framtid på Åland.
Estetik

”Utöver mitt
intresse ser
jag ett stor
värde i segelfartyg som
kulturhistoria. Särskilt
på lite äldre
dar så har
det börjat
kännas som
en plikt, att
föra vidare
kunskapen och
att bevara
traditionen
som funnit
så länge på
Åland.”

En annan sak som är viktig för Allan
Palmer är estetiken. Han berättar
att det är många i segelfartygsvärlden som har en estetisk bakgrund,
på amatör- eller yrkesnivå.
– Segelfartyget är den vackraste
skapelsen människan åstadkommit. Det är något estetiskt med att
segla, att stå på däck och se riggen
mot stjärnhimlen.
Men spår av Allan Palmer finns
inte bara på Åland och i norden
utan faktiskt i hela världen. Han
har nämligen anammat sin konstnärliga bakgrund genom att måla
åländska frimärken. Motiven har
ofta varit maritima med segelfartyg
till sjöss.
– Jag kallar mig bildhantverkare,
inte konstnär, jag har aldrig riktigt
identifierat mig med det ordet.
Hans konstnärliga sida har även
kommit till stor nytta i fartygsbyggandet. Allan Palmer gör ofta sina
ritningar mer som måttsatta teckningar.
– Det är bra tror jag, för smederna
och timmermännen är ofta estetiskt lagda och har lättare att tolka
teckningar. Jag tecknar alla mina
ritningar för hand, det blir inte
samma känsla med en skärm framför sig.

Kulturhistoria
Sedan Albanus och 90-talet har det,
vid sidan av skepparjobben, blivit
många nybyggen och renoveringar
för Allan Palmer. Mest handlar det
om att designa och leda arbetet
med riggningen
– Jag skulle tro att det blivit närmare tjugo projekt, totalt. 90-talet
och framåt var en lyckad tid då det
var väldigt mycket på gång.
Kombinationen av det sociala
och det kulturhistoriska är vad som
fått honom att fortsätta.
– Utöver mitt intresse ser jag ett
stor värde i segelfartyg som kulturhistoria. Särskilt på lite äldre dar så
har det börjat kännas som en plikt,
att föra vidare kunskapen och att
bevara traditionen som funnit så
länge på Åland.

Återväxt
Hur är det då med seglandet och

fartygsbyggets framtid på Åland?
Enligt Allan Palmer har återväxten
sett bra ut men han börjar skönja
en nergång.
– Det känns som att det finns
färre människor som ger sig hän
fullständigt till något i dag. Många
gillar att segla men kanske inte gillar allt det lite hårdare arbetet med
att hålla fartygen i skick.
Han tror att människor generellt
inte är villiga att ta lika stora risker
som de som började bygga fartyg
på 70- och 80-talet gjorde. Rent lokalt på Åland ser han det som något
bekymmersamt.
– Det är samma människor som
planerar det nya bygget Emelia som
var med i Albanus på 80-talet. Alla
vi är äldre i dag och det borde inte
egentligen vara samma människor
som bygger i dag.
– Om inte dagens 12-13 -åringar
som skall segla på Emelia är intresserade, så kunde man åtminstone hoppas på deras föräldrar. Då
skulle det börja byggas upp ett gäng
igen. Men samtidigt går det ju inte
bara att skylla på mottagaren, det
råder nog någon slags kommunikationsbrist om möjligheterna.

Nutid
I dag jobbar Allan Palmer halvårsvis på den svenska briggen Tre Kronor af Stockholm. Fartyget började
byggas 1997 och sjösattes 2005 efter
dop av kronprinsessan Victoria.
– Det är en tvåmastad och råtacklad brigg. Det är ett mycket speciellt
fartyg, ett av världens absolut mest
välbyggda träfartyg. Jag ritade hela
riggen och det är verkligen ett nöje
att segla Tre Kronor.
Tre Kronor har en mycket bred
verksamhet. Man bedriver ungdomssegling, segling för ensamkommande flyktingar samt uthyrningar till både privatpersoner och
företag.
– Vi jobbar även mycket med
kulturhistoria och Östersjöns maritima miljö. Det är ett arbete som
känns meningsfullt och det är nog
också därför jag är kvar efter tio år,
att få ha ett jobb med värdefullt
innehåll.
Under åren på Tre Kronor har
han även haft möjlighet att ha

många projekt på sidan om. Bland
annat riggade han stålfartyget Gunilla. Fartyget byggdes helt traditionellt och används som ett skolfartyg för ett gymnasium på Öckerö
norr om Göteborg.
– Gunilla seglar året om över Atlanten och är som ett helt vanligt
gymnasium med extra fokus på
fiskeri, marinbiologi och naturvetenskap. Extra kul är att flera ålänningar gått det gymnasiet.

Framtid
Trots att Allan Palmer lyckats göra
sitt leverne inom branschen i flera
decennier kallar han
det för en hopplös bransch.
– Det är svårt att få ekonomin
att gå runt och jag har också sett
många projekt som gått i graven.
Han önskar att samhället skulle
satsa lite mer på den enligt honom
kulturhistoriskt viktiga sjöfarten.
– Den bär fortfarande en mycket
viktig symbolik för Åland och man
skulle tycka att den borde attrahera
större uppmärksamhet.
Nu ska Allan Palmer snart iväg
och segla en säsong till på Tre Kronor men tror att han kanske inom en
inte alltför avlägsen framtid kommer
att börja trappa ner på det arbetet.
– Det börjar bli dags att låta yngre
krafter ta över. Jag vill inte stå i vägen
för dem men trivs ju samtidigt med
att jobba med yngre generationer.
– Jag har dessutom kvar min skonare Nordboen som legat i vila under tiden på Tre Kronor. Så jag ska
sätta den i skick igen, men i övrigt
har jag ingen direkt plan för framtiden, vi får se.
En sak som han hoppas mycket
på är Mariehamns Tall Ships Raceansökan. Senast Mariehamn var
med och anordnade tävlingen var
1988 och sedan dess har staden enbart fått besök av en mindre mängd
fartyg.
– Jag tror starkt på det och fått
mycket positiv respons kring det ute
i världen. Folk säger att Mariehamn
är för litet men jag tror att allt är
möjligt. Det är just det som är Ålands
styrka, man går man ur huse och löser problem som uppstår.
När han pratar om alla saker han
har i görningen får man dock inte intrycket av att han är på väg att trappa
ner på riktigt någon gång snart.
– Jag är ju lite inblandad i sjöfartsmuseet, Pommerns nya besöksupplevelse, sen finns det
mycket annat runt branschen och
bildjobben såklart. Jag hoppas
också kunna göra något av frimärkesserien jag gjort, kanske en utställning, sätta bilderna jag ritat i
någon kontext.
Otto Johansson
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”Segelfartyget är den vackraste
skapelsen människan åstadkommit. Det är något estetiskt med att
segla, att stå på däck och se riggen
mot stjärnhimlen” säger Allan PalFoto: Robert Jansson
mer.
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Lundqvistrederiernas Penelop.

• MISTRAL
På väg mot Teesport i 14 knop
längs den brittiska östkusten.
Lämnade Zeebrugge den 28 mars
Eckerö Shippings Exporter.

• MISIDA
I hamn i Hull.

• ALFA ITALIA
Ankrad i Engelska kanalen med
destination Fawley den 2 april.

Godby Shippings Link Star.

En ögonblicksbild av
den åländska flottan
Var befinner sig åländska fartygen och vart är de på
väg? Nedan finns en ögonblickbild av var Lundqvistrederiernas, Eckerö Shippings, Godby Shippings och
Sea Lines fartyg befann sig strax efter klockan nio på
morgonen skärtorsdagen den 29 mars.
• MIMER
Ankrad utanför Brittiska
Jungfruöarna i Västindien.

• MIDAS
På väg i 10,5 knop mot
Pointe-à-Pitre på Guadeloupe i Västindien. Avgick
från Saint Barthélemy
den 28 mars.
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LINK STAR
På väg västerut norr om Åland i 13,6
knop på väg mot Rostock i Tyskland.

• ALFA BALTICA
På väg med farten tio knop i sydostlig riktning från Teesport.

• PENELOP

• SHIPPER

Ankrad utanför Rotterdam.

Ankrad utanför
Norrköping.

• MISANA
I hamn i Rotterdam, dit fartyget anlände tidigare samma
dag från Hull i England.

• THORNBURY
Ankrad norr om Rotterdam,
precis bredvid Sarpen.

• EXPORTER
På väg genom Öresund. Lämnade Norrköping den 28 mars
med destination På väg mot
Sheerness i England.

• HILDEGAARD
Lämnade Rotterdam den 13
mars och på väg mot Orkneyöarna med en fart på 4,5 knop.

• BALTICA

• SARPEN

I hamn i Antwerpen. Avgick
från Uleåborg
den 24 mars.

Ankrad norr om Rotterdam.

• ALFA ALANDIA
Ankrad i Biscayabukten. Avseglade den
25 mars från Teesport i norra England
med destination Montoir i Frankrike.

• PRIMERO
I hamn i Fos-sur-Mer.

• ESTRELLA
På väg från Trieste i
Italien mot Gibraltar
sund med 11 knops
fart, destination Le
Havre i Frankrike.

• SEA PARTNER
På väg norrut från Haydarpasa, Istanbul med en fart
på 13,9 knop.

LUNDQVISTREDERIERNA
GODBY SHIPPING
ECKERÖ SHIPPING
SEA LINES
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EU-miljonerna ett stort 
Tack vare pengar
från två olika EUprojekt kan de
åländska gästhamnarna genomföra
viktiga investeringar som kan lyfta
hela branschen.

Smart Marina är ett av de största EU-projekten någonsin på
Åland. Det har en total budget
på nästan nio miljoner euro
och har som mål att höja standarden på 31 småbåtshamnar
i Östersjön. Ålands utvecklings
Ab leder projektet och hela 13
av de 32 gästhamnar som får
dela på EU-pengarna finns på
Åland. På samma gång har det
bildats ett gästhamnsnätverk,
där syftet bland annat är att slå
mynt av den högre standarden
genom att marknadsföra gästhamnarna.
Henrik Beckman är ordförande för gästhamnsnätverket
och driver även Glada laxen, ett
hotell med tillhörande restaurang och gästhamn på Bärö i
Kumlinge. Han säger att antalet övernattningar i de åländska
gästhamnarna gått ner lite de
senaste åren, något som till stor
del beror på att vädret varit dåligt de viktigaste veckorna under
högsäsongen.
– Högsommaren är oerhört
betydelsefyll för oss. 70 procent
av gästhamnarnas totala intäkter kommer in under tre veckor
i juli. Jag har drivit Glada laxen
i elva år, men blir ändå lika förvånad varje sommar. Man går
och väntar och väntar på att det
ska komma några båtar och så
plötsligt, över en natt, är hamnen helt full.
Han säger att säsongen är extra kort på Åland på grund av att
det är lång väg hit från tätorterna både i Finland och Sverige.
– Så det tar länge för dem att
ta sig hit och sedan måste de åka
härifrån tidigt för att hinna tillbaka tills skolan startar.

Ett stort lyft
Problemet är att de avgifter som
tas ut av de besökande båtägarna inte på långa vägar räcker till
för att finansiera de investeringarna som skulle behövas, både
för att förbättra standarden och
satsa på mer miljövänliga lösningar.
– De 800.000 euro som hamnarna drar in varje år räcker inte
för att hålla den kvalitet som
båtgästerna numera kräver. De
pengar vi fått tillgång till genom
EU-projekten Smart Marina och
Sea Stop har oerhört stor betydelse. Varje hamn får nu cirka
200.000 euro för att förbättra sin
service och infrastruktur, med
stor tonvikt på miljötänkande,
säger Henrik Beckman.
De flesta investeringar och
förbättringar görs efter årets
högsäsong, men från och med
nästa sommar kan flera hamnar, inklusive MSF i Mariehamn
där vi står och pratar, få ett stort
lyft.
– Det är jätteviktigt för hela
Åland att våra gästhamnar är

Elina Lindroos från Ålands utvecklings
Ab, Simon Karlsson från MSF, Lotta
Berner-Sjölund från Visit Åland och
Henrik Beckman som driver Glada laxen tror att gästhamnarna får ett rejält
lyft med projektet Smart Marina.

”Högsommaren är oerhört betydelsefyll för oss. 70 procent av
gästhamnarnas totala intäkter kommer in under tre veckor i
juli. Jag har drivit Glada laxen i elva år, men blir ändå lika förvånad varje sommar. Man går och väntar och väntar på att det
ska komma några båtar och så plötsligt, över en natt, är hamnen helt full.”
på topp. Ni ska tänka på att en
sommarkväll bor det fler människor på båtarna här i hamnen
än på hotellen i land. Det samlas
en oerhörd mängd människor
här som har stor betydelse för
hela Mariehamn. De köper en
båtplats för 30 euro och sedan
spenderar de mycket pengar i
stadens butiker och restauranger. Om man ser till olika turistgrupper ligger alltid båtfolket i
topp vad gäller konsumtion.

Lotta Berner Sjölund, vd för
Visit Åland, håller med om att
de EU-pengar som strömmar in
är viktiga.
– Från ett marknadsföringsperspektiv är det helt avgörande
att man har en bra produkt. Vi
har pratat mycket inom nätverket att vi på Åland är för dåliga
på att söka pengar utifrån. Det
finns stora belopp att söka för
utveckling och investering i infrastruktur, men även för mark-

nadsföring och kommunikation. Nu skissar vi lite på om vi
kan få pengar till ett kommunikationsprojekt.
Text

Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
Foto

Daniel Eriksson

daniel.eriksson@alandstidningen.ax
tel: 26 649

Stora inve
MSF i Östra hamnen står
inför stora investeringar de
kommande åren.
– Båtarna blir bara större
och innehåller mer och mer
elektronik, säger hamnvärden Simon Karlsson.
MSF är en av de hamnar som
tilldelats 200.000 euro i de pågående EU-projekten.
– Vi ska använda pengarna till
att byta ut en av bryggorna mot
en ny betongbrygga. Den nya
blir bredare, högre och betydligt
mer stabil. Vi tar dessutom bort
pålarna och använder oss av Y-
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lyft för gästhamnarna

Brage Jansson från ÅSS och Elina Lindroos berättar att EU-pengarna
bland annat ska bekosta ett servicehus på Rödhamn.

Rödhamn satsar
stort på miljön
Med hjälp av EU-pengarna
ska ÅSS bygga ett nytt
servicehus på Rödhamn.
Samtidigt storsatsar man på
miljön.

esteringar väntar för MSF
bommar i stället så det blir möjligt att gå av båten från sidan. Så
tillgängligheten ökar, det blir säkrare och det blir även bättre eloch vattensystem, säger Simon
Karlsson och fortsätter:
– Vi märker att båtarna bara
blir större och innehåller mer
och mer elektronik. Funktionerna ombord på de båtar som
kommer hit blir bara fler, där
många fritidsbåtar i dag till exempel har jacuzzis. Vi står inför
stora investeringar där samtliga
bryggor måste bytas ut inom
fem till tio år. Dessutom måste
servicehuset totalrenoveras.

Trots att MSF hör till Ålands
mest attraktiva och välbesökta gästhamnar räcker inte de
hamnavgifter som tas in till allt.
Den stora båtplatsen framför
Club Marin är antagligen Ålands
dyraste. Priserna varierar dessutom beroende på efterfrågan.
– Vi jobbar med dynamisk
prissättning, där ungefär 100 av
våra platser ingår i det här systemet. I juli betalar större båtar
mer och det kostar även extra
att förboka platser.
– Under Rockoff-veckan ligger det 320 båtar här, vilket är
max. Vi har redan nu, i början

av april, sålt slut en hel brygga
för just den veckan. Under högsäsongen skulle vi kunna sälja
fler platser, men största delen
av året ser det ju ut så här, säger
Simon Karlsson och blickar ut
mot en helt tom gästhamn.
Med tanke på att hamnen är
tom så stora delar av året, är
den överdimensionerad?
– Det är svårt att säga. Vi drar in
ganska mycket pengar under
högsäsongen och de bojplatser vi
fyller upp under de här veckorna
kostar inte mycket, så affärsmässigt räknar vi hem dem ganska
bra. (fr)

I höst inleder ÅSS bygget av ett
nytt servicehus på Rödhamn,
vilket gör att båtgästerna får
möjlighet att duscha på ön,
något de inte kunnat göra tidigare. Men all utbyggnad på
Rödhamn sker med stor respekt för öns historia och särdrag.
– Det är jätteviktigt att vi anpassar allt vi gör till den unika
miljön som finns här ute, så
vi kan behålla den. Vi har hittills haft ett jättebra samarbete
med kulturbyrån som ska ge
sitt godkännande varje gång vi
ska göra några ändringar, säger Brage Jansson, verksamhetschef för ÅSS.
Det här innebär bland annat att det fortsättningsvis blir
utedass på ön och att det nya
servicehuset bäddas in i en
bergskreva.
– Vi tänker verkligen på
miljön och vi ska installera en
solanläggning så vi får el och
även vattnet ska värmas med
solenergi. Vi har ingen aning
om hur dimensioneringen
fungerar, om varmvattnet
räcker när vi har 80 båtar inne
i hamnen. Men det är ett pilotprojekt och jag tror att många
har förståelse för att det är begränsad tillgång till allt ute på
en ö.

Ingen elektricitet
Det finns ingen el från land
dragen till ön, vilket är ett problem eftersom dagens fritidsbåtar har kommit att bli allt
mer beroende av elektricitet.
– Med fritidsbåtarna kommer först elkabeln och därefter förtöjningslinan. Tyvärr
har de blivit väldigt beroende
av elektricitet. Vi har tittat på
att ta el från land, men det
blir för dyrt. Det kostar över
200.000 euro, nästan 300.000
euro.
Elina Lindroos är affärsutvecklare vid Ålands utvecklings Ab samt kommunika-

tionschef för Smart Marina.
– Rödhamn är lite unikt för
hela projektet eftersom det
är den enda hamnen som
inte har el dragen till sig. Målet med projektet är att alla
hamnar som är med ska få en
miljöcertifiering. Ett av våra
mål är att något ska finnas
kvar efter att projektet är slut,
i form av fasta investeringar i
hamnarna och en certifiering
av något slag, säger hon.

Digital marknadsföring
Brage Jansson säger att det
är svårt att arbeta långsiktigt
med stora investeringar utan
EU-pengarna.
– Det är lite tungt att driva
en gästhamn. För att kunna
utveckla hamnarna av egen
kraft borde vi få upp priserna.
Det är lite synd och kortsiktigt
av gästerna att klaga på höga
hamnavgifter eftersom det
i längden leder till att de får
sämre anläggningar och service.
Han säger också att det
sker en kraftsamling gällande
marknadsföringen inom ramen för det nya gästhamnsnätverket.
– Till exempel måste vi utveckla den digitala marknadsföringen, där mina kunskaper
är nästan noll. Så vi försöker få
hjälp med att göra de här sakerna. Sedan måste vi också
bli bättre på att sälja Åland
gemensamt. Det går inte att
stå och sälja enskilda gästhamnar, utan det du säljer är
en upplevelse som inkluderar
hela den åländska skärgården.
Då krävs det att vi jobbar tillsammans och att alla drar åt
samma håll.
Har ni inte gjort det tidigare?
– Det har varit lite dåligt med
det faktiskt. Det är ett ganska
allmänt problem att det samarbetas för lite på Åland. Sedan är det ju ett litet problem
att gästhamnar är en så liten
business att det är svårt att livnära sig på det året om.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

Välj bland över 110 åländska butiker,
restauranger och upplevelser!
På presentkort.ax kan du snabbt och enkelt köpa presentkort från åländska
butiker, restauranger och tjänsteföretag.
Vill du också ansluta ditt företag till presentkort.ax?
Kontakta Ålandstidningen e-post: presentkort@alandstidningen.ax eller tel. 26026.
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