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Tusentals föremål
i Lasses sjöfartsmuseum
Sidorna 16–17
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Experten tror
på eldriven
skärgårdstrafik
De senaste åren har en av Ålands
främsta experter på fartygsbyggande, Kaj Jansson, fått bevittna
en snabb utveckling av den elektriska driften av fartyg och batteriteknik.
Våra isförhållanden och långa
körsträckor innebär en stor utmaning för batteridrift, men Kaj
Jansson tror inte det går att utesluta några alternativ.
– Varför skulle det inte gå att
till exempel elektrifiera Föglölinjen? Det är en dimensioneringsfråga, allt går att lösa. Sidan 6

OMBORD PÅ

Världens första
laddhybridfärja
Samtidigt som debatten rasar om
framtidens skärgårdstrafik rasar på Åland har Finferries tagit i
bruk världens första laddhybridfärja, endast 120 kilometer från
Mariehamn.
Sjöliv har träffat Finferries vd

Mats Rosin ombord på Elektra,
ett fartyg som både kan laddas
från land och gå som en äkta hybrid. Tekniken har tagits fram i
samarbete med jättekoncernen
Siemens och Mats Rosin är eld
och lågor över fartyget.

”Det innebär att de
12.000 kryssningsgäster som kom hit
i somras köpte för
500.000 euro. Sedan
tillkommer andra
kringeffekter också.”
Leif Ahlqvist, vd för
Mariehamns hamn

– Hur mycket billigare det blir
kan jag inte svara på än, men
denna färja går billigare och på
mindre energi än Sterna som går
på samma rutt, men som bara har
60 procent av Elektras kapacitet.
Sidorna 4–5

Ros-Marie gillar
tempot på sjön

Lång väg att
bli båtbyggare

Ros-Marie Sandström, i dag
intendent på Birka, var länge
tveksam till att jobba på sjön.
Hon säger själv att hon var för
hemmakär i början, men i dag
älskar hon det hårda arbetstempot
ombord.
– Man ska tycka om service och att
jobba i högt tempo i längre perioden för att sedan vara ledig.
Det är också en fördel att ha bra aktiviteter på ledigheten som
väger upp arbetsperioden. Sidorna 18–19

Att bli en bra båtbyggare görs
inte i en handvändning, utan
kräver ofta år av studier och
praktik. Båtbyggaren Madeleine
Harms berättar att hon både varit
lärling hos erfarna båtbyggare, studerat på yrkeshögskola och gått en
båtbyggarlinje i Norge. Trots detta är det svårt att försörja sig
som enbart båtbyggare.
– Jag gör allt från att bygga hus till att jobba med timring
och fönster. Nu för tiden finns det nog få som klarar sig på att
bara hålla på med båtar. Sidorna 14–15

KRÖNIKA ”För ålänningen är havet något som förenar oss med resten av världen. Med
hårt arbete, mod och nyfikenhet har vi, genom sjöfarten, satt Åland på kartan.” Terese Flöjt

Janne Engblom, kommondor vid ÅSS,
är övertygad om att Mariehamn får
arrangera Tall Ships Race 2021. 
Foto: Daniel Eriksson


”Över 90 procent
chans att vi får
Tall Ships Race”
Janne Engblom, kommondor vid
ÅSS, kan inte lova att Tall Ships
Race kommer till Mariehamn
2021, men han bedömer att
chanserna är mycket goda.
– Våra chanser är över 90 procent, jag är övertygad om att vi får
Tall Ships Race. Det brukar vara
en jättefestival och vi har som
mål att göra det till ett så miljövänligt evenemang som möjligt.
Sidorna 4–5

Nya Buster Magnum större än någonsin • Dålig efterfrågan på segelbåtar • Godby Shipping säljer Miranda
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» Krönika Terese Flöjt

S

Sjöfarten finns
i Mariehamns DNA

å, vad är Mariehamns själ? Vad
får våra passagerare inte missa?
Frågan kommer från Saga Cruises representant som är här
för att bilda sig en uppfattning
om destinationen. Hon och två
andra rederiers representanter är på en
veckolång studieresa till hamnstäder i Östersjön. De är professionella planerare med
lång erfarenhet av att sätta ihop intressanta
kryssningsprogram som både ska locka
passagerare och passa ihop med respektive
rederis koncept.
–De får inte missa Ålands sjöfartsmuseum,
som ligger precis här intill kryssningskajen.
Och när Pommern öppnat igen måste ni
självklart också planera in ett besök ombord på henne. Efter det kommer era besökare att ha en helt annan förståelse för vad
som format staden och dess själ.
Jag och de andra värdarna börjar ivrigt
berätta om hur staden grundades just här
egentligen bara för att det fanns naturliga
förutsättningar för bra hamnar på båda sidor om näset, som låg lämpligt utmed farleden. Gästerna fascineras över att tsaren
lät utforma en rätt så storstilad stadsplan
för det som uttryckligen skulle bli en handels- och sjöstad, men just då hade knappt
35 invånare. De ser också förvånade ut när
vi berättar att en statlig navigationsskola
inledde verksamhet här när staden bara
hade funnits i sju år. Vi pekar ut byggnaden som togs i bruk 1939 och ännu i dag-
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Terese Flöjt Verksamhetsutvecklare för informationoch näringslivskontakter vid Mariehamns stad.

ligt tal brukar kallas ”Navigationsskolan”. Vi
berättar stolta om den moderna sjöfartsutbildningen, om simulatorer och sjösäkerhetscenter, om de många rederier som styrs
från Mariehamn och att närmare 10 procent
av de yrkesarbetande ålänningarna arbetar
till sjöss. Och, om de många landbaserade
företagen som kommit till och växt sig starka tack vare just sjöfarten. Vi blandar historier från förr med information från dagens
samhälle, och som en röd tråd binder sjöfarten ihop det.
Det är precis i situationer som den här som
det blir tydligt att sjöfarten finns i Mariehamns DNA. Inom platsmarknadsföring
pratar man ofta om att man behöver ”hitta
ortens DNA” för att man sedan ska kunna
sätta ihop ett marknadsföringsbudskap som
är relevant och äkta. Ortens DNA kan sägas
vara en definition av ortens inneboende ka-

Redaktör: Fredrik Rosenqvist

raktär, de värden och ord som människor
förknippar med orten. Att sjöfarten är relevant som grund för marknadsföringen av
staden märker vi bland annat i det pågående arbetet för att få Tall
Ships Race till Mariehamn
2021. Imponerande många
av de vi möter i olika sammanhang kring Tall Ships
Race känner väl till Mariehamn, Gustaf Erikson och
Pommern. De som inte känner till de historiska berättelserna vet istället att Albanus kommer härifrån, eller
så har de seglat med någon
ungdom eller skeppare från
Åland. I de kretsarna behövs
inte så många andra argument för att väcka
längtan att få komma hit.

”Imponerande många
av de vi möter i olika
sammnhang kring Tall
Ships Race känner väl till
Mariehamn, Gustaf Erikson och Pommern.”

Visit Åland har under det senaste året samlat in information från såväl besökare som
ålänningar för att ta reda på vad man förknippar Åland med. Materialet ska användas för att skapa en tydligare och väl förankrad varumärkesplattform som stärker
Ålandsbilden. Det ord som nämnts avsevärt
flest gånger är havet. Det känns både rimligt
och naturligt. Åland är hav och Mariehamn
är sjöfart.
För ålänningen är havet något som förenar oss med resten av världen. Med hårt
arbete, mod och nyfikenhet har vi, genom
sjöfarten, satt Åland på kartan.

Ges ut av Ålands Tidnings Tryckeri Ab

Ansvarig utgivare: Niklas Lampi
Annonsproduktion: Annonsverkstan / ÅTT

Kontakt

Tryck: Tidningstryckarna på Åland

E-post fornamn.efternamn@alandstidningen.ax
Telefon: +358 18 26026

Upplaga: 13.000 ex

Adress: Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, Åland
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Tänk på säkerheten i höst!
• Flytväst
• Seglarväst
• Uppblåsbara väst

Pris från 25,-

NYHET!

Icom IC-M93D
Bärbar Marinradio
med GPS & DSC
Den tunnaste flytande
bärbara radio någonsin
från Icom. Radion har
inbyggd GPS, aktiv brusreducering samt DSCfunktionalitet.
Vi hjälper givetvis till med
tillståndsansökning m.m.

BÅTVÅRDSKAMPANJ!
MARINFETT

SNÄCKBORTTAGNING

Special!

Nu 321,-

Lubrimatic
397 g

0,5 liter

(10,21)

(23,90)

16

990

SUPER
CLEANER

LÄNSPUMP

90

Västpriser från 146,- Hundväst från 61,95

Thermoplagg av högsta kvalitet
som fungerar som värmeunderställ
men också flytväst, finns dessutom
även för hundar och hästar m.m.

UP500 12V

(21,40)

(28,90)

1400

P.S. Kom även ihåg vår bokningsbara motorservice
Pris från 150,-

2200

Öppet:
Vardagar
kl. 8–17

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

(33,90)

SÖKLJUS
LED,
500 Lumen

2900
250 ml

(14,30)

890
MOBIL
DELVAC

MX 15W-40
4 liter

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

850

FUKTSLUKARE
300G Pingi

BENSINSTABILISATOR

By land, by sea
and by air

(9,90)

26

80

DIESELADDITIV

Antibakteriell
1 liter
(59,50)

4190
MOBILLUBE
HD 80W-90
4 liter

2160

Kampanjpriserna gäller t.o.m. 15.10.2017.
Med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Lövdalsvägen 6 • tel. 31 210 • vard. 8-18, lörd 10-14
www.dax.ax
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Janne Engblom, kommondor vid ÅSS, är både övertygad om att Mariehamn får och dessutom klarar av att arrangera Tall Ships Race.

”Jag är övertygad
om att Åland får
Tall Ships Race”
Det pågår just nu ett intensivt arbetet med
att locka Tall Ships Race till Mariehamn
2021. Janne Engblom, kommondor vid ÅSS,
är övertygad om att evenemanget kommer
till Åland.
– Jag tror våra chanser är över 90 procent.
Skriv in juli 2021 i kalendern, för
då kan Mariehamn stå värd för
ett av de största evenemangen
som någonsin hållits på Åland,
Tall Ships Race. Janne Engblom
säger att idén med att försöka få
hit evenemanget föddes redan
för fyra år sedan.
– År 2013 kom vi inom ÅSS
fram till att det vore på tiden att
få Tall Ships Race till Mariehamn
igen. Så vi tog kontakt med företrädare för Mariehamns stad,
som tyckte att det var en bra idé.

Redan från början arbetade
man med utgångspunkten att
evenemanget skulle infalla
2021, det vill säga hundra år
efter att Nationernas förbund
beslutade att ge Åland självstyrelse.
– Problemet är att Tall Ships
Race hålls i Östersjön vart tredje
år, så nästa gång är 2020. Vårt
första uppdrag blev därmed att
övertyga organisationen om att
det är 2021 evenemanget ska
hållas i Östersjön, inte 2020.

Mariehamns goda rykte

Janne Engblom säger att Mariehamn och Åland fortfarande har
bra ingångar i Tall Ships Raceorganisationen, trots att det gått
nästan 30 år sedan evenemanget
arrangerades här.
– Albanus har deltagit och till
och med vunnit en sträcka ett år
och dessutom är Allan Palmer
skeppare på Tre kronor. Just Allan Palmer sitter även med i ganska högt uppsatta utskott inom
organisationen och känner alla.
Han får inte engagera sig aktivt
för att få evenemanget hit, men
han har hjälpt oss komma i kontakt med rätt personer.
Så den åländska delegationen
lyckades faktiskt få evenemanget flyttat till 2021, en framgång
Janne Engblom säger till stor del
beror på Mariehamns goda rykte
som sjöfartsstad.

”Mariehamn är kanske den mest kända staden av alla inom den här världen. Staden
anses som segelsjöfartens Mekka och när vi
pratar med äldre personer vill alla komma
hit och besöka Ålands sjöfartsmuseum som
blivit legendariskt i dessa kretsar.”
– Mariehamn är kanske den
mest kända staden av alla inom
den här världen. Staden anses
som segelsjöfartens Mekka och
när vi pratar med äldre personer
vill alla komma hit och besöka
Ålands sjöfartsmuseum som blivit legendariskt i dessa kretsar.

Många proffstyckare
Formellt är det städer som måste
arrangera Tall Ships Race. Men
även om Mariehamns stads
namn står på ansökan drar ÅSS

det tyngsta lasset, både nu och
om Mariehamn tilldelas evenemanget.
– Även när Tall Ships Race var
här 1988 var det ÅSS som kom på
idén och som ensam genomförde
evenemanget. Enligt våra stadgar
är syftet med föreningen bland
annat att främja sjömansyrket
och sprida kunskap om gott sjömanskap. Så vi har alltid tyckt att
dessa evenemang är en del av det
ÅSS bör göra. Vi är även en livskraftig förening som när det be-
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Skutorna och deras besättningar har charmat Mariehamn förr. Många minns
till exempel den show besättningen på Cuauhtémoc bjöd på.

hövs alltid kan uppbringa många
människor som kan jobba ideellt.
Janne Engblom säger att Mariehamns stad har varit med och
stöttat projektet från början och
att nu även landskapsregeringen
har börjat aktivera sig. Samtidigt
som föreningen hittills fått det
stöd som krävs saknas det heller
inte personer som är kritiska till
försöken att få hit Tall Ships Race.
– Det finns många proffstyckare och förståsigpåare där
ute, men vi tar inte så stor notis
om dem utan jobbar vidare. Till
exempel sades det tidigt att Mariehamn är för litet för evenemanget.

Större evenemang i dag
Janne Engblom säger att evenemanget blivit mycket större på 30
år och att kraven som ställs på de
arrangerande städerna är högre i
dag än 1988, men att detta inte är
något hinder för att ta Tall Ships
Race till Mariehamn.
– Ett av kriterierna är att städerna ska ha minst fem kilometer kaj
så att alla fartyg ska kunna ligga
på rad. Vi har bara 1,8 kilometer
kaj i Mariehamn och då räknar vi
även med pirerna vid ÅSS.
– Men vi har fört diskussioner med organisationen och de
är villiga att släppa på kravet. År
1915 låg segelfartygen utanpå

Så här såg det ut senast Mariehamn stod värd för Tall Ships Race 1988.

varandra i Mariehamn, till och
med på redden. Det är så fartygen ska ligga i Mariehamn, så de
som kommer hit får göra det på
riktigt, som det verkligen var under segelfartygsepoken.
Kommersiellt är Mariehamn
inte speciellt attraktivt för Tall
Ships Race på grund av att antalet besökare inte alls blir lika
stort som i de större städerna.
Däremot är Mariehamn populärt bland besättningarna, vilket
också är viktigt när det handlar
om att locka hit fartygen.
– Fartygens besättningar tycker om att umgås med varandra,
men om det är för mycket besökare ser de knappt varandra. I
Mariehamn ligger alla fartyg på
en liten yta och det är nära till
allt.

”År 1915 låg segelfartygen utanpå varandra
i Mariehamn, till och med på redden. Det är
så fartygen ska ligga i Mariehamn, så att de
som kommer hit får göra det på riktigt, som
det verkligen var under segelfartygsepoken.”

Måste hitta ungdomar

Den del av ansökan som antagligen tar mest tid och resurser i
anspråk är att producera filmer
som ska sälja in Mariehamn och
Åland.
– Det ska vara något som gör
att alla får lust att komma hit. Vi
måste få både de kommersiella
krafterna men även ungdomarna
intresserade av Mariehamn.
Några indikationer om vart
det lutar lär inte ÅSS eller Mariehamns stad få innan beslutet är
fattat i april.

Just nu jobbar en grupp på fem
personer med ansökan som ska
lämnas in i januari.
– Sedan kommer beslutet om
vi får evenemanget eller inte i
april.
En av utmaningarna med ansökan är att Mariehamn måste
ange hur många unga ålänningar
som kommer att betala för att vara med och segla en sträcka i Tall
Ships Race. På grund av Ålands
ringa befolkning krävs ett hårt ar-
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bete för att vaska fram tillräckligt
med sådana ungdomar.
– Vi har som mål att komma
upp i 100 ungdomar, men vi får
sprida ut dem på 2018, 2019,
2020 och 2021. Mariehamns stad
vill att att detta arbete ska bli
kontinuerligt, att det startas en
organisation som varje år får ut
ungdomar som får uppleva detta, för det är en livsförändrande
upplevelse.

Filmer ska sälja Åland

– Nej, man har inte en aning
förrän det blir ett ja eller nej, och
om det blir ett ja får vi ett datum
när fartygen kommer, tidpunkten är inget vi kan påverka.
Hur stora chanser tror du Mariehamn har att få evenemanget?
– Över 90 procent, jag är övertygad om att vi får Tall Ships Race.
Vad händer om ni får evenemanget?
– Samma dag som beslutet kommer upplöses arbetsgruppen
som jobbat med ansökan och
den riktiga organisationen bildas.
Den är redan förberedd där de
olika nyckelpersonerna är tilltalade. Från att beskedet kommer
har vi tre år på oss att genomföra allt, och det är mycket som
ska göras. Säkerheten blir viktig
och det är många evenemang
på land som ska arrangeras. Det
brukar vara en jättefestival och
vi har som mål att göra det till ett
så miljövänligt evenemang som
möjligt.

Janne Engblom har en tydlig
bild av hur det skulle kunna se ut
om Tall Ships Race kom till Mariehamn 2021.
– Det är fullt med människor
överallt, det är riktig karnevalstämning och det händer olika saker på väldigt många ställen. Det
är inte bara drag på själva området, utan hela Mariehamn väcks
till liv. I samband med att Tall
Ships Race var här 1988 sjösattes Albanus. Jag tycker det skulle
vara roligt om uppföljaren Emilia
kunde sjösättas under Tall Ships
Race 2021.
Hur ser det ut i hamnen i juli
2021?
– Det ligger 100 fartyg där, minst.
Jämfört med 1988 är även fartygen större. När evenemanget
hölls i Åbo i år kom 100 fartyg.
Åbo har en fantastisk hamn, men
det finns inget som säger att färre
fartyg skulle komma hit, tvärtom.
Vilka minnen har du själv från
Tall Ships Race 1988?
– Jag tyckte det var fantastiskt.
Det som många minns är att det
var första gången det fanns öltält
i Mariehamn. Rockoff fanns inte
då, utan festivaler som kommit
efteråt har varit en slags spin-off
på Tall Ships Race.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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”Stort intresse
för elektrifiering”
Kaj Jansson har varit projektledare för Finlands första batterihybridfärja Elektra och är
en av Ålands främsta experter
på fartygsbyggande. Han tror
att framtidens skärgårdstrafik
består av en blandning av olika framdriftsmodeller, bland
annat batterier och bränsleceller.

– Inte i dag, men utvecklingen
stannar inte. Bara medan vi tittade på batterier till Elektra
hann en ny utvecklare ta fram en
förbättrad teknik som vi valde i
stället för den vi hade valt från
början. På längre sikt tror jag
bränsleceller kan vara något,
men det ligger som sagt längre i
framtiden.
– Med de kortruttsplaner som
finns i dag skulle det vara en idé
att titta närmare på hybridfärja
som alternativ för vissa rutter.
Speciellt om det kommer en bro
på Föglö, vilket jag i och för sig
inte alls tycker passar in i naturen. Med en bro kan man sätta in
en elfärja, men man skulle också
kunna titta på en lösning med
elfärja ända in till Degerby.
Hur skulle ett fartyg till Föglölinjen se ut om det byggdes i
dag?
– Eldriften har utvecklats sedan
Skarven byggdes och även LNG.
Men det finns många olika varianter på detta och man måste
verkligen studera vilken lösning
som passar bäst på vilka rutter.

Kaj Jansson har en bakgrund
som teknisk direktör på Viking
Line. Efter att han blev pensionär har han bland annat arbetat
som konsult åt landskapsregeringen i flera olika projekt, bland
annat fungerade han en tid som
rederichef.
För fyra år sedan ledde han
den arbetsgrupp som tog fram
förslag på hur ett nytt, modernt
tonnage anpassat till den planerade kortrutten skulle se ut.
Planen var att beställa ett LNGfartyg till norra linjen, som även
kunde sättas in på Föglö, men
det förverkligades aldrig.
Ett projekt Kaj Jansson fått
stor uppmärksamhet för på senare tid är som projektledare för
Elektra, Finlands första batterihybridfärja som i dag går mellan
Pargas och Nagu. Parallellt med
detta arbete jobbar han även
med andra projekt, men han vill
inte avslöja vad projekten går
ut på eller vilka uppdragsgivare
han har.
– Det enda jag kan säga är att
det finns stort intresse för elektrifiering just nu.

” Eldriften har utvecklats sedan Skarven byggdes och
även LNG. Men det
finns många olika
varianter på detta
och man måste verkligen studera vilken
lösning som passar
bäst på vilka rutter”

Besökt Norge
Bland annat har han precis besökt Norge, som för drygt två
år sedan tog den smått revolutionerande elfärjan Ampere i
bruk. Den 80 meter långa färjan
i aluminium, som har plats för
360 passagerare och 120 fordon,
drivs helt med batterier som laddas vid kaj.
– Men färjor som enbart drivs
med batterier fungerar just nu
inte i våra förhållanden, utan vi
måste ha en backup med till exempel diesel. Vi måste ha en regelbunden trafik och det händer
då och då att det blir strömavbrott på land. Det är heller inte
rimligt att dimensionera batteripaketen för att kunna köra fartygen i svåra isvintrar. Norge har
ju fördel av Golfströmmen.

Allt går att lösa
Kaj Jansson jobbar inte för landskapsregeringen, men han följer
förstås med i debatten om kortrutten och vilket typ av tonnage
som är eller inte är möjligt på
olika linjer.
– Men jag vill inte alls ge mig
in i den där debatten. Det finns
inte en lösning som tillfredsställer alla, så det hör till politikernas uppgift att hitta en medelväg
och vi har kompetenta politiker.
– När det gäller typen av fartyg

Åland kan bli tvåa

Kaj Jansson var projektledare för Finlands första batterihybridfärja Elektra. Han säger att hybridfärjor skulle passa
bra i den planerade kortrutten.

”Men jag vill inte
alls ge mig in i den
där debatten. Det
finns inte en lösning som tillfredsställer alla, så det
hör till politikernas uppgift att hitta en medelväg och
vi har kompetenta
politiker.”

kan man tänka sig elektrifierad
trafik på en hel del av linjerna.
Elektra är en modell, men det
är inte alls sagt att den passar,
utan man måste se på förutsättningarna för varje rutt. Jag tror
det blir en blandning av många
framdriftsmodeller.

Eldriften har utvecklats
Elektrifierad drift behöver heller inte betyda att fartyget drivs
med batterier, utan det finns
flera olika möjligheter. Elektriska motorer kan drivas med allt
från batterier till LNG, diesel el-

ler i andra alternativa kombinationer. Till exempel har Viking
Grace elmotorer, trots att fartyget antingen drivs av LNG eller
diesel.
– Så varför skulle det inte gå
att till exempel elektrifiera Föglölinjen? Det är en dimensioneringsfråga. Men med till exempel
batterier och längre körsträcka
kräver detta större batterikapacitet och längre laddningstider,
men allt går att lösa.
Går det att göra skärgårdstrafiken 100 procent fri från utsläpp?

Någon brist på varv som kan
bygga färjor som drivs på alternativa sätt finns det heller inte.
För egentligen ser fartygen till
stora delar likadana ut oavsett
om de drivs med diesel, LNG eller batterier.
– Det var inte det polska varvet som byggde Elektra som planerade elpaketet till fartyget, utan det gjordes tillsammans med
Siemens. Bygga fartyget kan
man göra på många ställen, men
i vissa fall kan det vara fördel att
planeringen av själva hjärtat i
fartyget utförs i samarbete med
andra specialister.
Nu blev Pargas–Nagu först med
en hybridfärja, skulle det inte
varit roligt om Åland hade blivit
först?
– Absolut. Nu är det för sent
att bli först men det går fortfarande att komma tvåa om man
är snabb. Speciellt inom den
åländska skärgården finns det
så många rutter, så det är något
som borde studeras noggrant.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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Volvo Penta kan bli eget börsbolag
NÄRINGSLIV Volvos storägare Cevian Capital vill
dela upp fordonskoncernen i tre olika delar,
där Volvo Penta därmed
skulle kunna bli ett renodlat börsbolag. Volvo
Penta, som grundades
1907, är en av världens
ledande tillverkare av
båtmotorer. Företaget

Foto: Pressbild

Nya Buster Magnum
större än någonsin
Den finska båttillverkaren Buster släpper under
2018 uppdaterade versioner av sin Magnummodell, som blir både
större och snabbare än
någonsin
Buster Boats har tillverkat
sin Magnummodell sedan
1990, som är den mest sålda
stora, öppna aluminiumbå-

ten i hela Norden. I början
av nästa år släpps den fjärde
generationen Buster Magnum till försäljningen.
När modellen först lanserades för över 25 år sedan var den drygt sex meter lång och den största
motoreffekten var 150
hästkrafter. Nästa års modell är 7,20 meter lång och
den högsta motoreffekten

VinterförVaring
och
serVice

en 225 hästkrafters V6-motor från Yamaha.
Jämfört med modellen
den ersätter är nya Magnum
30 centimeter längre och 20
centimeter bredare. Tankvolymen har fördubblats till
300 liter och toppfarten är
47 knop. Båten är godkänt
för åtta personer. Det skriver Buster i ett pressmeddelande.

!
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FÖR

Västansunda byaväg 143
Tel 32 111 / 0400 947 501
www.mitec.ax
Auktoriserad service för Mercury/MerCruiser, Suzuki och Evinrude

Erbjudande med ÅLANDSKORTET

Klippbok

Storsystern Super Magnum ersätter både sin föregångare från 2013 och
Magnum M5. Båten blir
7,7 meter lång, 2,5 meter
bred och kan som mest
förses med Yamahas V8motor F350. Toppfarten är
57 knop. Båten tar tio personer.
Fredrik Rosenqvist

Samla dina minnen, recept,
teckningar m.m.
med Ålandskortet

10,(ord. pris 12,-)

Finns att köpa i Ålandstidningens
reception, Strandgatan 16.

Kampanjpris
ALLA FISKEDRAG

Ta 3 betala
för 2!

Terhi Sunny

Flythalare

Coastline 953

199,Kampanjpris
Terhi 475 Twin C
Honda BF 50 LRTU

Nya Åland

Buster Super Magnum är väldigt populär på den norska Atlantkusten. 

omsätter drygt 800 miljoner euro årligen och kan
stoltsera med flera banbrytande innovationer
genom åren, bland annat
den motroterande propellern Duoprop. Enligt
Svenska dagbladet skulle
marknadsvärdet för Volvo Penta kunna bli cirka
två miljarder euro. (FR)

12.500,(17.779,-)

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

1.090,(1.250,-)
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Dålig efterfrågan
på nya segelbåtar

Båtlegendar
gick ur tiden
SJÖLIV Tidigare i vår gick Carlo

Riva, vars farfar grundade det
klassiska italienska båtföretaget
Riva år1842, bort 95 år gammal.
Carlo Riva började själv bygga
båtar som 17-åring och det var
under hans ledarskap som företaget tog fram exempelvis
Riva Aquarama. Båten börjades
säljas 1962 och producerades
ända fram till 1996, när det sista
nyproducerade exemplaret
såldes till den familj som grundade Sony.
Familjen sålde företaget
1969, men efter att ha varit
ägt av olika utländska företag
köptes det tillbaka till Italien
år 2000 av företaget Ferretti. I
somras släppte båttillverkaren
sin första nya modell sedan
Carlo Rivas bortgång: Riva 56
Rivale. Enligt flera recensioner
finns det tydliga band mellan
båten, som kostar 1,8 miljoner
euro och uppåt, och Carlo Rivas
klassiska designer. (FR)

Godby Shipping
säljer Miranda
SJÖFART Godby Shipping har

tecknat ett avtal om att sälja
fartyget Miranda, byggt 1999.
Det skriver det åländska rederiet på sin hemsida.
Fartyget ska levereras till
den nya ägaren i januari 2018,
men vem som köper fartyget
och till vilket pris är än så länge
hemligt. Fartygets besättning
erbjuds arbete på något av rederiets övriga fartyg. (FR)

Det blir mindre och mindre populärt att äga en segelbåt. 

Det köps och säljs mycket
fritidsbåtar i Finland, men
efterfrågan på segelbåtar är
rekordlåg. Under de första sju
månaderna 2017 registrerades
bara fem stycken nya segelbåtar i hela Finland.
Enligt siffror från branschorganisationen Finnboat registrerades totalt 3.012 nya båtar i landet mellan januari och juli 2017.
Dessa siffror gäller motor- och
segelbåtar som är minst 5,5 meter långa eller har en motoreffekt
på minst 15 kilowatt.
Totalt minskade antalet ny-

Foto: Jacob Saurén

Axopar bygger
båt med Brabus
BÅTLIV Brabus är ett företag

registreringar med 2,2 procent
jämfört med samma period
2016. Den största procentuella
minskningen stod segelbåtarna
för, där bara fem stycken registrerades under den första halvan
av 2017 jämfört med 22 stycken
samma månader 2016.
2.295 motorbåtar registrerades under årets sju första månader, vilket är 4,5 procent färre
än året innan. Däremot ökade
registreringen av så kallade ribbåtar med nästan 66 procent,
från 35 till 58 stycken. Även registreringen av vattenscootrar
stiger, där det registrerades 620

stycken jämfört med 581 de sju
första månaderna 2016.

Stor exportindustri
Att det är dåliga tider för segelbåtar syns även på marknaden för
begagnade båtar. Enligt Svenska
Yle står segelbåtar för ungefär
10 procent av de begagna båtar
som är till salu i Finland och på
senare tid har de blivit mycket
svårsålda.
Det tar i genomsnitt 86 dygn
att sälja en begagnad motorbåt,
medan det tar i genomsnitt 182
dygn, det vill säga mer än dubbelt så länge, att få en begagnad

segelbåt såld. På samma gång
har priserna på i synnerhet mindre segelbåtar fallit kraftigt de
senaste åren.
Den inhemska båttillverkningen är en viktig industri för Finland. Totalt sysselsätter branschen 3.500 personer och mer
än 70 procent av produktionen
går på export. Mellan januari
och juli i år exporterade Finland
båtar för nästan 80 miljoner euro till Sverige och Norge.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

som gjort sig mest känt för att
trimma och stajla om Mercedesbilar, men nu ska det tyska
företaget även ta sig an båtar.
Tidigare i september gick
den finska båttillverkaren
Axopar ut med att man ska
bygga en ny lyxmodell tillsammans med Brabus. Båten,
som ska heta Brabus Shadow
800 by Axopar och bygga på
modellen Axopar 37, ska lanseras i början av nästa år. Förutom att priset på hyperbåten
lär vara avskräckande ska den
inledningsvis enbart tillverkas
i 20 exemplar. (FR)

Handla och
få bonus!
Nu samlar du som medlem
i Viking Line Club bonuspoäng
på dina resor och inköp ombord.
Bonuspoängen kallar vi för Båtar.
I början av 2018 kan du börja
använda Båtarna som betalning
eller delbetalning av en ny resa
med Viking Line.

Läs
mer på
Vikingline.ax/
club
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Det kom rekordmånga kryssningsfartyg till Mariehamn sommaren 2017, något som man tror beror på ett lyckat samarbetet mellan Visit Åland, Mariehamns hamn och Mariehamns stad.

Hoppas på fortsättning för
framgångsrikt samarbete
För snart två år sedan inleddes en satsning på den internationella kryssningstrafiken
i Mariehamn. Resultatet har
varit lyckat och Mariehamns
hamn Ab:s vd Leif Ahlqvist
hoppas på en fortsättning.
– Styrelsen har givit mig
fullmakt att gå vidare, så nu
diskuterar vi hur vi ska hitta
en lösning rent praktiskt.
Antalet internationella kryssningsfartyg som besöker Mariehamn har varierat kraftigt
genom åren. Runt 2011 upplevde trafiken ett uppsving, när
staden varje sommar tog emot
ett tjugotal fartyg. I början av
2000-talet kom bara fyra eller
fem fartyg till Mariehamn varje
år.
En orsak till uppsvinget var
att staden hade börjat köpa
marknadsföringstjänster
av
Visit Åland. Målsättningen var
att öka antalet anlöp till 3035 stycken per sommar, men
dessa förhoppningar kom snart
på skam.
Av olika anledningar lade
Visit Åland helt ner sitt arbete
med den internationella kryssningstrafiken 2012. Detta syntes snabbt i siffrorna, där till exempel antalet anlöp 2015 stannade vid fem stycken, långt från
stadens målsättning.

Leif Ahlqvist, vd för Mariehamns hamn, säger att kryssningsbesöken skapar
viktiga kringeffekter för näringslivet i Mariehamn och på Åland.

Arbetet återupptogs
I början av 2016 återupptogs arbetet med kryssningstrafiken i
och med att Mariehamns hamn
Ab började köpa en konsulttjänst som cruise manager från
Visit Åland.
– År 2015, när vi var nere i fem
sex anlöp per år, gjorde vi upp en
vision om hur vi vill jobba med
kryssningstrafiken. Nu har vi
kommit en bra bit på vägen med
detta arbetet, säger Leif Ahlqvist.
Förutom satsningen på marknadsföring och en cruise manager har hamnbolaget bland
annat byggt nya trappor och en

hiss till Birkaterminalen.
– Det finns numera även en
souvenirbutik i terminalen och
gratisbussar som går in till centrum.

Bidrog med 500.000
Att döma av årets siffror har arbetet hittills lönat sig. Mariehamn
tog emot drygt 12.000 kryssningspassagerare i år och antalet anlöp
uppgick till 19 stycken, de bästa
siffrorna på flera år.
– Vi ser att vi är på rätt väg och
att antalet anlöp ökar. Bokningsläget för 2018 och 2019 ser också
bra ut. För 2018 är redan 16 an-

löp klara och 2019 nio anlöp. Vi
ligger långt före i bokningsläget
jämfört med tidigare år. Orsaken
till detta är det samarbete vi inledde med Visit Åland och Mariehamns stad.
Hur mycket dessa anlöp bidrar till den lokala ekonomin vet
man inte. Leif Ahlqvist säger att
samarbetsorganisationen Cruise
Baltic har gjort en undersökning
som visar att varje kryssningsresenär i genomsnitt spenderar 79
euro på varje destination.
– Vi har inte räknat så högt,
utan tagit halva detta belopp.
Det innebär att de 12.000 kryssningsgäster som kom hit i somras köpte för 500.000 euro. Sedan
tillkommer andra kringeffekter
också. Till exempel levererade
många små producenter varor
till fartygen, bland annat öl, lemonad, grönsaker och kräftor.
Det finns stora kringeffekter
av denna trafik som inte går att
räkna fram.

Hoppas på en fortsättning
Nu är frågan hur det hittills
framgångsrika arbetet ska fortsätta. Avtalet om marknadsförening som hamnen tecknade
med Visit Åland löper ut vid
årsskiftet. Dessutom fick Sari
Venho ett nytt jobb i slutet av
sommaren och valde därmed att
sluta som cruise manager.

”Det innebär att de
12.000 kryssningsgäster som kom hit
i somras köpte för
500.000 euro. Sedan
tillkommer andra
kringeffekter också.
Till exempel levererade många små
producenter varor till
fartygen, bland annat
öl, lemonad, grönsaker och kräftor.”
– Formellt slutade hon i augusti, men i praktiken jobbade
hon kvar till mitten av september. Nu sköter Visit Ålands vd
Lotta Berner-Sjölund hennes
uppgifter fram till nyår.
Och vad händer sedan?
– Styrelsen har givit mig fullmakt
att gå vidare, så nu diskuterar vi
hur vi ska hitta en lösning rent
praktiskt. Min förhoppning är att
vi kan fortsätta som tidigare, med
en cruise manager. Det är tack
vare detta fina samarbetet som vi
sett att anlöpen börjat öka igen.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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Ta hand om din båt!
Aluminium

1. Båttvätt
PRE-CLEAN. Kraftfullt rengörings- och avfettningsmedel för rengöring av gelcoat och
målade ytor från bränslerester, olja, fett, vax
och silikon. Används före målning samt för
rengöring på djupet.

2. Grundfärg 2 ggr
LIGHT PRIMER. En slitstark 2-komponents
epoxigrundfärg för glasfiber, stål, plywood
och aluminium. Ger ett utmärkt skydd både
över och under vattenlinjen – ett vattentätt
sätt att grunda, helt enkelt.

3. Ytfärg 2 ggr
ALUSAFE. Kopparfri, polerande och slipfri
antifouling-färg. Används på aluminiumbåtar
och drev. Ytorna måste förbehandlas enligt
anvisningarna. Kan endast användas under
vattenlinjen. Kulörer: grå, svart, mörkblå.

Glasfiber

1. Avfettare
DEGREASER.Rengörings- och avfettningsmedel
för användning före målningsarbeten. Effektiv
mot olja, vax och släppmedel. Kan användas
vid låga temperaturer t.o.m. vid minusgrader
när vattenspädbara rengöringsmedel inte
längre fungerar.

2. Grundfärg 4 ggr
LIGHT PRIMER. En slitstark 2-komponents
epoxigrundfärg för glasfiber, stål, plywood
och aluminium. Ger ett utmärkt skydd både
över och under vattenlinjen – ett vattentätt
sätt att grunda, helt enkelt.

3. Ytfärg 2 ggr
HARD RACING. Hård, beväxtningsförhindrande
antifouling-färg. Speciellt lämplig till snabba
motorbåtar, tävlingssegelbåtar och trailerbåtar.
Kan slipas till ytterst slät yta. Lämpar sig för
alla ytor, utom aluminium. Kan endast användas under vattenlinjen.

Trä

1. Grundfärg 2 ggr
UNDERWATER PRIMER. En aluminiumpigmenterad, snabbtorkande
grundfärg och spärrskiktsprimer. En utmärkt grundfärg som ger ett bra
spärrskikt med god vattenbeständighet och vidhäftningsförmåga på trä,
stål samt i kölsvin. Används både över och under vattenlinjen.

Välkommen in så hjälper vi dig
att hitta rätt produkter!
SKARPANSV. 28 TEL. 19 867, VARD 08–17, LÖRD 09–13 butiken@fargtapet.aland.fi

2. Ytfärg 2 ggr

✁
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BASIC. Mjuk, traditionell, kopparbaserad antifouling-färg för trä och
stålbåtar. För farter upp till 15 knop. Lämpar sig för alla farvatten.
Lämpar sig för alla ytor, utom aluminium. Kan endast användas under
vattenlinjen.

Grundades 1948
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ELEKTRA
Mats Rosin, vd för Finferries, visar upp Elektras två batteripaket som tillsammans kan lagra drygt en megawatt energi.

TAR ANSVAR FÖR MILJÖN OCH VÅR FRAMTID

I somras tog Finferries i bruk världens första laddhybridfäja, Elektra. Färjan är ett
prestigeprojekt både för den statliga färjkoncernen och jätteföretaget Siemens som
levererat tekniken.
– Det här är ett sätt att ta ansvar för miljön och för vår framtid, säger Mats Rosin,
vd för Finferries.

» Fortsättning på nästa uppslag.

För att spara energi glider Elektra en stor del av färjpasset mellan Nagu och Pargas, vilket gör att det
redan tysta fartygen blir i princip helt ljudlöst.

Det är inte bara fartygets motorer som drivs miljövänligt, utan en stor del av den övriga elektriciteten ombord kommer från solceller som är placerade på däck.

12
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» Fortsättning från föregående sida.

”Skulle du frågat om jag kunde visa upp någon av våra konventionella dieselfärjor tror

N

är det handlar om färjtrafik
är inte framtiden långt borta. Tvärtom skulle man kunna
hävda att den sedan i somras
befinner sig ynka 120 kilometer
från Mariehamn, vid det cirka
en sjömil långa färjpasset mellan
Pargas och Nagu.
Mats Rosin, vd för Finferries,
möter oss vid färjfästet i ett regnigt Pargas. Koncernen han basar över har 84 fartyg över hela
landet och fraktar mer än tio miljoner passagerare varje år, ungefär 3,5 miljoner fler än Viking
Line.
– Skulle du frågat om jag kunde visa upp någon av våra konventionella dieselfärjor tror jag
inte att jag hade ställt upp. Men
det här är viktigt. Vi måste göra
något för miljön och det här är
ett sätt att ta ansvar för miljön
och vår framtid.
Elektra glider tyst in till färjfästet och vi tar oss upp till bryggan.
Från ett stort, vitt torn på kajen
förses fartyget med landström.
Elektra är inte den första färjan
med batteripaket som laddas
från land, men det som gör färjan unik är att den dessutom har
hybriddrift.
– Vår förebild för detta fartyg
är Ampere i Norge, men den har
bara batterier som laddas från
land. Det som gör Elektra intressant för både oss och för Siemens
är att vi hade ett krav på att den
även skulle gå på diesel. Generatorerna är inte igång nu, men
vi kan köra fartyget med dieselmotorer och som en äkta hybrid,
det vill säga utan att den laddas
med landström. Det har kommit
två andra hybridfärjor samtidigt,
i Danmark, men eftersom de
inte fått laddningen från land att
fungera än är vi först i världen.

En ny marknad för Siemens
Med tanke på hur stort el- och
hybriddrift väntas bli i framtiden

Maskinchefen Keijo Niskanen visar
upp ett maskinrum som både är
oerhört rent och tyst, långt ifrån de
bullriga och mörka utrymmen som
fanns förr.

Befälhavaren Tuumas Mikkola säger
att den största skillnaden mot ett
vanligt fartyg är att det inte låter
när han ger gas, vilket tar ett tag att
vänja sig vid.
I dag är Mats Rosin vd för Finferries. Tidigare under sin karriär ansvarade han bland annat för Siljas Åbotrafik.

”Batteritekniken går framåt i en rasande fart. De som vi har
ombord är litium, mangan, nickel, kobolt och är gjorda för att
man ska kunna ta ut och ladda dem med stora strömmar. Totalt
rymmer vårt batteripaket en megawatt.”
är det ingen liten sak att Finland
blev det första landet i världen
att ta i bruk en laddhybridfärja.
Elektra är heller ingen liten sak
för jättekoncernen Siemens. I sig
är Ampere och Elektra inga stora
affärer för Europas största teknikkoncern, som omsätter 72 miljarder euro, men Siemens hoppas
förstås att dessa fartyg ska vara
framtiden på en global nivå.
Mats Rosin säger att Siemens
utvecklat allt som driver fartyget framåt, allt ”från spakarna
på bryggan fram till propellrarna
från Rolls-Royce”.

» Fakta
Elektra
Längd: 97,92 meter
Djupgående: 3,55 meter
Passagerare och besättning: 375 personer
Dödviktston: 525
Bilar: 90
Effekt: 2 x 900 kW
Batterikapacitet: 1 MWh
Dieselgeneratorer: 3 x 420 kWe

– De på Siemens har varit fantastiska. Det här är en ny marknad för dem, en marknad som de
ska in på. Det går att köpa in de
olika delarna från olika leverantörer, men vi är övertygade om
att köpa in en helhet var det enda
rätta.
Orsaken till att Finferries valde
att gå in för en laddhybrid, och
inte en renodlad batterifärja, säger Mats Rosin beror på de lokala
förhållandena.
– Så sent som 2011 hade vi ett
strömavbrott i skärgården som
varade i mer än 24 timmar. Efter-

som vi kör med 15 minuter långa
intervaller vet vi heller inte om vi
hinner ladda batterierna tillräckligt om det blir en rejäl isvinter.
Vår uppdragsgivare kräver att vi
ska ha en fungerande basservice
för samhället och då ska man
göra vad man kan för att ha redundans.

Batterier på en megawatt
Medan vi pratat har fartyget lagt
ut och är nästan framme i Nagu.
Mats Rosin pekar på en av skärmarna på bryggan.
– Som du ser här är det ena

batteripaketet laddat till 79
procent och det andra till 77
procent, när vi lade ut var de
80 procent. Batteritekniken
går framåt i en rasande fart. De
som vi har ombord är litium,
mangan, nickel, kobolt och är
gjorda för att man ska kunna
ta ut och ladda dem med stora
strömmar. Totalt rymmer vårt
batteripaket en megawatt.
– Dessa batterier ska köras
i registret 50 till 80 procent
laddning av två orsaker. Dels
blir livslängden längre, dels
har man reserver om det skulle
behövas. Batteripaketen är anpassade för denna rutt, men de
skulle kunna gå på en kortare
eller längre rutt också. Med nuvarande batteribank skulle vi
kunna köra en dubbelt längre
rutt, med ytterligare en batteribank kan den gå betydligt
längre än så.
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jag inte att jag hade ställt upp.”
Vi tar oss ner i maskinrummet.
Det mest anmärkningsvärda,
förutom att vi inte behöver hörselskydd, är just de två enorma
batteripaketen. Mats Rosin säger
att det är mycket viktigt för hela
projektets ekonomi att livslängden på batterierna blir så lång
som möjligt.
Förutom att inte ladda batterierna för snabbt och bara köra
dem inom vissa laddningsintervaller är temperaturen i battericellerna helt avgörande. Medan
Ampere kyler sina batterier med
luft använder Elektra vattenkylning.
– Vår vattenkylning går hela
vägen runt batterierna, vilket gör
att vi får en jämnare temperatur
och en längre livslängd. Det är
väldigt viktigt att inte bara titta
på investeringskostnaden, utan
på en livscykelkostnad. Det går
att köpa billigt och det finns
många som säljer batterier, så vi
studerade detta väldigt noggrant
tillsammans med statens forskningscentral VTT så att vi skulle
förstå vad vi köpte.

60 procent mindre utsläpp
Än så länge bygger mycket på
kalkyler, men Mats Rosin säger
att Elektra både är bättre för miljön och har lägre driftskostnader
än ett konventionellt fartyg.
– Hur mycket billigare det blir
kan jag inte svara på än, men
denna färja går billigare och på
mindre energi än Sterna som går
på samma rutt, men som bara
har 60 procent av Elektras kapacitet.
Hur mycket släpper Elektra ut?
– Statens forskningsinstitut har
räknat på detta. Elektra har 40
procent större kapacitet än Sterna, men med det koncept vi kör
efter i dag har den 60 procent
mindre utsläpp av koldioxid. Det
är en undertecknad forskningsrapport från VTT som säger det,

så du kan förstå att vi är väldigt
begeistrade i denna färja.
Vad säger passagerarna?
– De är enbart positiva. Vi har
gjort kundundersökningar som
visar att passagerarnas medvetenhet om Finferries miljöarbete
stigit ordentligt och vi tror detta
har med Elektra att köra. Sedan
är det viktigaste för passagerarna säkerhet, pålitlighet och att
köerna är så korta som möjligt.
Det är inte alla som tänker på om
fartyget drivs med el eller fossila
bränslen.

Fint som f-n
För tillfället har inte Finferries
några nya beställningar på hybridfärjor, men det är ingen vild
gissning att det kommer fler i
framtiden. För precis som på
Åland finns det målsättningar att
sänka utsläppen av växthusgaser
i Finland, även inom färjtrafiken.
Hur många av era fartyg skulle
en färja som Elektra kunna ersätta?
– Jag har inte räknat på saken,
men för mellan 50 och 75 procent skulle Elektra fungera direkt. Men du kan inte använda
landström för förbindelsetrafik
med långa rutter. Hybrid fungerar alltid, men inte landström.
Även om många av utsläppsmålen kan tyckas ligga långt i
framtiden säger Mats Rosin att
det är bråttom.
– Elektra var ett treårsprojekt.
Det här är inte som att gå till bilhandlaren, utan det är väldigt
mycket arbete.
Hur känns det att Finland och
ni blev först i världen med en
laddhybrid?
– Fint som f-n. Det är verkligen
skoj.
Text: Fredrik Rosenqvist
Foto: Staffan Lund

Elektra är fylld med mycket av det allra senaste inom el- och hybriddrift, där tekniken utvecklats av den tyska jättekoncernen Siemens.

Med sina
knappa 98 meter
är Elektra nästan 33
meter längre än Skarven och den tar dessutom 30 fler bilar.
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Att bygga båtar är 

Sedan början av juli har båtbyggaren Madeleine
Harms varit en i teamet som lägger nytt däck på
segelfartyget Pommern.

» Personligt
Madeleine Harms
Ålder: 36.
Bor: Hammarland.
Yrke: Båtbyggare.
Familj: Sambo och tre barn.
Intressen: Trä, yoga och spela gitarr. Engagerad
Waldorfförälder.

”Snart är vi
i hamn, och
det känns väldigt häftigt att
kunna slå in
sista plankan
på olika ställen
på däcket. Jag är
verkligen glad
att jag fick vara
med i arbetet.”
Madeleine Harms

Madeleine Harms
och de andra båtbyggarna tillpassar de nya
däcksbitarna till befintliga
plåtskarvar och ojämnheter så att det blir
jämnt och fint.
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 Madeleines melodi
Genom åren har Madeleine Harms både
gått i skola och haft praktik som lärling för
att kunna titulera sig båtbyggare. Under
sommaren har hon lagt nytt däck på Pommern och i dag jobbar hon med trä på heltid – något hon älskar.

– Det har verkligen varit kul med ett så stort
projekt. Stämningen bland oss arbetare ombord har också varit mycket bra under projektets gång, säger Madeleine Harms under
en av sina sista dagar som däcksläggare på
museifartyget Pommern.
Hon kom in i den omfattande arbetsprocessen i början av juli som en av de inhyrda
båtbyggarna som har arbetat sida vid sida
med Ålands sjöfartsmuseums anställda på
Pommern.
– Just nu är runt tio arbetare på plats, av
vilka vi är sex båtbyggare som lägger det nya
däcket.

Omfattande process
Så, vad innebär det egentligen att lägga ett
nytt däck på sekelskiftesskeppet Pommern
från 1903?
– För den ovetande är däcket fartygets
“golv”. Pommerns däck hade ruttnat, och
behövde därför bytas. Tidigare har man bytt
ut delar av det då och då, men senast hela
däcket byttes ut var på 80-talet, berättar Madeleine Harms.
Det här är ett omfattande arbete, berättar
hon, som har krävt ett långt och genomgripande planeringsarbete från sjöfartsmuseets
sida.
– Under det synliga trädäcket har Pommern ett plåtdäck. Det kan bli väldigt ojämnt
och buckligt och behöva arbetas med mycket. Vi båtbyggare tillpassar de nya däcksbitarna till befintliga plåtskarvar och ojämnheter så att det blir jämnt och fint. Största delen
av arbetet med däcket sker under plankorna.
Allt är lite som ett pussel faktiskt!

Skolbänk och praktik
I fyra och ett halvt år studerade Madeleine
Harms för att kunna arbeta som båtbyggare.
Under studieåren hann hon även med praktik och lärlingskap.
– Jag har varit lärling hos båtbyggarna Hasse Holmström och Petter Mellberg. I Jakobstad studerade jag vid yrkeshögskolan Novia,

och i Norge gick jag på Fosen folkehögskolas
båtbyggarlinje. Alla som titulerar sig båtbyggare har lärt sig på olika sätt och gått olika vägar. Jag har också pluggat plastbåtbygge, men
sysslar ändå med träbåtbygge.
Skolan i Norge rekommenderas av många
till de som vill lära sig konsten att bygga båtar, säger hon.
– Själv hade jag redan praktiserat båtbyggande innan jag började på båtbyggarlinjen,
men många som gick i skolan med mig var
nybörjare, eftersom det ju är en folkhögskola.
Jag gick den i praktiksyfte och trivdes bra. Det
är många som också går den två år.

Mångsysslare
I dag är det svårt att försörja sig som enbart
traditionell båtbyggare. Sedan 2007 driver
därför Madeleine Harms sitt eget företag och
arbetar med trä i olika former och varianter.
– Jag gör allt från att bygga hus till att jobba
med timring och fönster. Nu för tiden finns
det nog få som klarar sig på att bara hålla på
med båtar.
Under sommaren har hon fått ta till sina
trä- och båtkunskaper och vara med i arbetsprocessen på Pommerns däck.
– Vi har arbetat med det nordamerikanska
virket “oregon pine”. Fördelen med det är att
det hoppeligen kommer att hålla bra. I övrigt
är det relativt utmanande, säger hon och visar sina händer.
Händerna blir såriga och dammet som bildas kan vara tungt att arbeta i.
– Det här är dock första gången som jag arbetar med virket, så det har varit spännande.
Det återstår heller inte mycket arbete med
Pommerns däck. Redan i augusti kunde båtbyggarna fira att projektet hade kommit längre än halvvägs.
– Snart är vi i hamn, och det känns väldigt
häftigt att kunna slå in sista plankan på olika
ställen på däcket. Jag är verkligen glad att
jag fick vara med i arbetet, säger Madeleine
Harms.
Till hösten fortsätter hon att arbeta i det
material hon tycker om mest – trä.
– Beskedet om hur drevningen ska fortgå
är på kommande. I övrigt håller jag som bäst
på att bygga hus, säger hon och ler.
Norah Lång

Sedan 2007 har Madeleine Harms sitt eget företag, och jobbar i dag med trä på olika sätt. ”Nu för tiden
finns det nog få som klarar sig på att bara hålla på med båtar”, säger hon.
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Varje år besöker en mängd sjöfartsintresserade Lasse Erikssons sjöfartsmuseum i Grundsunda på Vårdö, där tusentals olika föremål från Östersjöfartygen hittas.

Lasse byggde ett
sjöfartsmuseum
Tusentals föremål trängs i sjöfartsmuseet
som Lasse Eriksson har byggt upp sedan
många år tillbaka - tändare, kläder för besättningen, fartygsinteriör och fotografier
- och än i dag fylls det på för varje år som
går.
– Det här diplomet fick jag av
Finlands svenska hembygdsförbund i september. Det är kul att
få en bekräftelse på att man gör
något bra, säger Lasse Eriksson
och visar upp tavlan med förtjänsttecknet i silver.
I ungefär 25 år har han drivit
och skött sitt sjöfartsmuseum på
gården i Grundsunda på Vårdö,
men innan dess samlade han på
litteratur och saker från färjorna
i flera år.
– Jag har alltid läst mycket, och
började med att förbereda ett
rum för mina böcker och prylar.
Då hade jag ingen tanke på att
det här skulle bli ett museum en
dag.

Arbetat på sjön
Lasse Eriksson har inte bara ett

intresse för sjöfart utan har även
arbetat inom branschen hela sitt
liv. Redan som 15-åring inledde
han sin karriär på Vårdöfärjan.
– När jag var 16 år började jag
på fartyget Eckerö som motorelev. Att man var lägst i rang i
maskinrummet märktes. Som
motorelev fick jag “torpa”, vilket
innebar att jag städade, skötte
maskinarbetarnas mäss, bytte
lakan och slutligen jobbade i
maskinrummet. Min tid som
maskinelev var dock en bra lärdom – jag är väldigt duktig på
att bädda än i dag, säger han och
skrattar.
Efter några månader som motorelev blev Lasse Eriksson motorman. Då fick han gå vakt och
sköta framdriften tillsammans
med en maskinmästare.

– Sedan gick jag i teknisk skola
och avancerade. Största delen av
livet har jag arbetat som maskinmästare. Totalt har jag arbetat
på fem olika färjor i Norden och
Engelska kanalen.

Salig blandning
I Lasse Erikssons sjöfartsmuseum finns föremål för alla smaker
och intresseområden. Där trängs
taxfreepåsar och askfat med skyltar och cigarraskar tillhörande
åländska sjöfartsprofiler – allt i
perfekt organiserad röra.
– Jag har samlat länge. Föremålen kommer från färjor, antikaffärer, loppisar, second handbutiker och privatpersoner. Jag
har också letat i Helsingfors och
Stockholm.
Han meddelade också sitt intresse till rederierna, något som
frambringade skratt hos vissa.
– Men om inte jag gjorde det
här skulle viktiga föremål slängas. Det tog många år innan jag
fick rederiernas förtroende, men
i dag kan de till och med ringa
och fråga om jag är intresserad av
saker.
Lasse Eriksson berättar att
hans taktik i samlandet av musei-

”Jag kan i princip
varenda grej som
finns här – jag brukar säga att jag kan
berätta historien
om samlingen till
80 procent.”
alster är att alltid hålla ögonen
öppna.
– Jag har otroligt goda vänner
som hjälper mig. Också museibesökare brukar ta med sig småsaker som platsar i samlingen, vilket jag är oerhört tacksam för. Jag
tackar aldrig nej till föremål.
Trots samlingens stora storlek
har han valt att rikta in sig på maskindrivna fartyg.
– Segelfartygen är väldokumenterade. Jag insåg att många
föremål från de maskindrivna
fartygen förbises och glöms bort.
Då vaknade mitt intresse för att
ställa ut dem.

Hjälps åt
Flera tusen olika ting finns i
gårdsmuseet hos Lasse Eriksson,

men hans personliga favoriter är
manometrarna – mätinstrumenten för tryckmätning.
– Jag har till exempel en från
det första fartyget jag jobbade på,
Eckerö. De tillhörande skyltarna
har ett fantastiskt arbete bakom
sig.
Till museet söker sig en mängd
intresserade människor varje år,
något han uppskattar.
– Det är alltid roligt när sjöfartsintresserade kommer på
besök, till exempel sjöfartsklubbar. Då kan jag också erbjuda en
guidning.
Lasse Eriksson har även andra
samlare att tacka för möjligheten
att hela tiden utöka sin samling.
– Vi bevakar varandras intressen. Jag kan hitta en sak på loppis
som är av någon annan samlares
intresse och vice versa.
Trots det otroliga antalet prylar i hans museum har han koll
på majoriteten av dem.
– Jag kan i princip varenda grej
som finns här – jag brukar säga
att jag kan berätta historien om
samlingen till 80 procent.
Text och foto: Norah Lång
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I ett av husen på gården
finns Lasse Erikssons
samling av maskinföremål. Ett hörn är tillägnat
gamla Algots Varv.
I ett av rummen finns Arvid Petterssons båtmodell av fartyget Degerö
- systerfartyg till Eckerö.

Lasse Erikssons personliga favoriter i samlingen är manometrarna, till exempel den här från
fartyget Eckerö - Lasse Erikssons första fartyg att arbeta på.
Museibesökaren hittar
allt möjligt i Lasse Erikssons välfyllda museum
- till exempel det första
tax free-vinet som fick
Viking Line-etikett på.

“Det här rummet förberedde
jag för mina böcker och prylar.
Då hade jag ingen tanke på att
det här skulle bli ett museum
en dag”, säger Lasse Eriksson.
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Hemmakära RosMarie Sandström var
länge tveksam till att
jobba på sjön, men numera är Birkas intendent helt såld på livet
ombord.
– Det har även skett
en stor förändring till
det bättre, tidigare
var livet ombord väldigt ohälsosamt med
ett överflöd av både
mat och alkohol.

En skillnad jämfört med ett jobb iland är längden på arbetsdagarna. Ros-Marie Sandström jobbar normalt från 7.30 till
22.00, men det är inget hon tänker på.

Ros-Marie fastnade

R

os-Marie Sandströms
väg till ett liv ombord
har varit långt ifrån
spikrak. Allt började
egentligen när hon på
1980-talet, efter avslutade merkantstudier,
jobbade på Ålandsbanken.
– Några av mina kompisar sökte in
till restaurangskolan och jag sade åt
dem att slänga in ansökningspapper
åt mig också. Sedan sade de som jag
jobbade med på banken att jag skulle
gå utbildningen, ”annars blir du här
för evigt”. Så jag började på utbildningen, även om jag redan hade ett
riktigt bra jobb.
När hon studerade på hotell- och
restaurangskolan träffade hon sin nuvarande exmake, som hon senare fick
barn tillsammans med.
– Han hade alltid varit fascinerad av
att jobba på sjön, men inte jag. Att jobba på båt existerade inte ens för mig.

Resten jorden runt

Birka Paradise

Under de kommande åren jobbade
Ros-Marie Sandström bland annat
som servitör på Nautical och på Posten i Sverige, men även på Siljas ms
Svea och Birka Princess.
– Men jag ville egentligen inte
jobba på sjön, jag är väldigt hemmakär. Vi jobbade på Birka Princess
i ett och ett halv år, sedan sade vi upp
oss och reste jorden runt i stället. Vi
åkte Transsibiriska järnvägen genom
Ryssland, vi åkte till Kina, Hongkong,
Thailand, Malaysia och Singapore
och vi flög till Nya Zeeland och Hawaii. Utanför Los Angeles köpte vi
en bil som vi körde med genom hela
USA och upp till mina kusiner i Kanada där vi sålde den.
– Vi sparade som galningar och
jobbade konstant för att ha råd med
resan. På den tiden kunde man jobba
på båt och sedan jobba på restaurang
när man klev i land.

När Ros-Marie Sandström kom hem
från den långa resan 1989 började hon
jobba på sjön igen.
– Sedan efter ett år fick jag vårt första barn och var hemma i ett år och tio
månader. När jag kom tillbaka på jobb
var jag redan gravid med tvillingar,
som jag var hemma i tre år med. Då
var jag på väg att börja jobba i land,
men fördelarna med att jobba på sjön
vägde över. Det är ett roligt jobb med
full fart ända från när man stiger upp.
Sedan kan man vara mycket hemma
med barnen när man är ledig mellan
passen.
Under slutet av 1990-talet jobbade
hon som hovmästare på Birka Princess.
– Jag gick i land 1999 för att läsa en
halvårsutbildning till sommelier. Det
var det egna intresset som drev mig,
att det var roligt att göra något annat.
Men när jag kom tillbaka från utbild-

ningen började jag jobba som personalpurser, så att prova viner i restaurangen blev det inte mycket av.
År 2003 klev hon i land i samband
med förberedelserna av rederiets nybygge Birka Paradise.
– Jag blev ilandplockad av Inger
Eriksson för att köpa in porslin, glas,
bestick handdukar – allt som behövs
till ett tomt fartyg. Tillsammans med
Ann-Louise Djupsund rekryterade jag
även en stor del av personalen till fartyget.

Stora förändringar
Ros-Marie Sandström säger att det
nya fartyget blev starten på en period
med många förändringar inom Birka.
– Det har varit händelserikt hela tiden. År 2006 såldes Birka Princess och
då fick jag sitta med i projektgruppen
som tog fram fakta om vilka i personalen som skulle få stanna. Det var
hemskt tråkigt att sitta och säga upp
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» Personligt
Ros-Marie
Sandström
Ålder: 53
Född: Geta.
Bor: Dånö, Geta.
Familj: Sambo Patric, tre
egna vuxna barn Pontus,
Linus och Emil plus bonusbarnen Lucas och Filip.
Jobb: Intendent på Birka.
Intressen: Vara med familjen, räna, laga mat, lyssna
på poddar och ljudböcker,
sudoku och vara på sjön.

”Men jag ville
egentligen inte
jobba på sjön,
jag är väldigt
hemmakär.
Vi jobbade på
Birka Princess i
ett och ett halv
år, sedan sade
vi upp oss och
reste jorden
runt i stället.”
Ros-Marie Sandström säger att
det är viktigt att
ha många fritidsintressen om man
jobbar på sjön.
Foto: Daniel Eriksson

för livet ombord
folk, men på samma gång lärorikt.
Jag hoppas att jag aldrig behöver vara
med om det igen.
Nästa stora förändring kom två år
senare när Eckerö köpte Birka.
– Det blev en förändring där energin
gick ner. Många tyckte att det var pest
och pina och det var svårt att hålla
ihop gänget.
Även när fartyget bytte till svensk
flagg var en jobbig process för många.
– Utmaningen för mig var att sätta
mig in i nya avtal, försäkringskassan och SAM. År 2010 var det dags för
kompetenspåfyllnad. Då läste jag på
distans en treårsutbildning på två år.
Förkovringen var företagsekonomi
och marknadsföring. Jätteroligt och
jättenyttigt.
– Sedan gjorde vi ju även en varumärkesförflyttning 2012, vilket kan vara det bästa vi någonsin gjort. Tidigare
hade vi ett Västindientema ombord,
men det var svårt. I stället satsade vi

mer nordiskt och närproducerat, vilket är jättebra. Sedan hade det förstås
varit häftigt om det karibiska konceptet hade lyckats, men det krävs så stora
muskler för att få hela konceptet att
hänga ihop.

Ohälsosamt liv
Något som förändrats ombord på de
flesta fartyg de senaste årtiondena, inklusive Birka, är att det i dag finns ett
helt annat fokus på hälsa, miljö och
säkerhet.
– Det har skett en stor förändring
till det bättre. När jag började en gång
i tiden var synen på säkerhet och alkoholkonsumtion en helt annan. Det
var även ett rått klimat ombord bland
personalen. Det var ett hårt språk och
man levde ohälsosamt med ett överflöd av mat och alkohol.
– I dag är allt det där borta. Nu tänker vi hela tiden på att ha en bra arbetsmiljö, att maten ska vara nyttig

att vi ska ha vegetariska alternativ och
sallad samt att personalen ska tänka
på sin hälsa. Vi jobbar mycket med
motionskampanjer, antirökkampanjer samt miljö och hållbarhet på olika
sätt. I dag är det inte så stor skillnad
mellan att jobba på sjön och iland, så
var det inte förr.
Levde du också ett sådant ohälsosamt liv ombord?
– Jag har alltid satt min hälsa först,
men det är klart att jag inte var präktigare än någon annan.

Tycka om att jobba hårt
En skillnad jämfört med ett jobb iland
är längden på arbetsdagarna. RosMarie Sandström jobbar normalt från
7.30 till 22.00, men det är inget hon
tänker på.
– Det är en vanesak. Det är klart att
jag är trött när jag kommer hem efter
mitt tio dagar långa arbetspass, men
du är säkert också trött när du slutar

jobbet varje fredag. Dessutom har jag
tio lediga dagar att återhämta mig på.
Hon säger att det viktigaste i hennes
arbete är att hålla energin uppe hela
dagen och att fokusera på gästernas
upplevser för ”ökad kundnöjdhet och
maximal intjäningsförmåga”.
– Sedan måste jag följa upp och kvalitetssäkra ledarskapet inom intendenturen så att alla medarbetare är
motiverade och bidrar till Birkas värdskap. Närvarande är A och O.
Kan du rekommendera andra att jobba på sjön?
– Absolut. Sedan ska man tycka om
service och att jobba i högt tempo i
längre perioden för att sedan vara ledig. Det är också en fördel att ha bra
aktiviteter på ledigheten som väger
upp arbetsperioden.
Fredrik Rosenqvist

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

Ett nytt liv för din gamla båt - använd dig utav
dessa fantastiska kampanjerbudanden!
UPP TILL

FÖRSTA

1 500€

mån
6kk

FABRIKENS STÖD FÖR MOTORBYTE

UTAN RÄNTA OCH KOSTNADER BETALNINGSTID UPP TILL 84 MÅNADER!

25 - 30 hk ..................................... 300 €
40 - 50 - 60 hk .............................. 500 €
80 - 100 - 115 hk .......................... 750 €
150 hk ....................................... 1 000 €

och

Exempel:
5990€
- farbikens
stödstöd
500€
= 5490€.
Exempel:Mercury
MercuryF50
F50ELPT
ELPT
5990€
- farbikens
500€
= 5490€.
Du
Santander
finansieringen
räntefritt
ochoch
kostnadsfritt
Dukan
kanbetala
betala
Santander
finansieringen
räntefritt
kostnadsfritt
inomförsta
första66mån.
mån.Eller
Eller5490€
5490€iimindre
mindrerater
rater60
60 mån,
mån,månadsraterna
månadsraterna
inom
1-664,20€/mån,
64,20€/mån,månadsraterna
månadsraterna7-60
7-60130,32€/mån,
130,32€/kk, innehåller
1-6
innehållereffektiv
effektiv
ränta14,90%,
14,90%,inga
inga
andra
kostnader.
Verkliga
årsräntan
13,32%.
ränta
andra
kostnader.
Verkliga
årsräntan
13,32%.
Kreditkostnadertotalt
totalt
1932,44€,
verkliga
kreditvärde
7422,44€.
Kreditkostnader
1932,44€,
verkliga
kreditvärde
7422,44€.
Förutsätterettett
godkännt
kreditbeslut.
Servicen
produceras
av
Förutsätter
godkännt
kreditbeslut.
Servicen
produceras
av
SantanderConsumer
ConsumerFinance
FinanceOy,
Oy,Risto
RistoRytin
Rytintie
tie33,
33, 00570
00570 Helsingfors.
Helsingfors.
Santander

175 - 400 hk .............................. 1 500 €
Fabrikens
stöd gäller
gällerhos
hosauktoriserade
auktoriseradeMercuryMercury-återförsäljare
återförsäljareunder
under
Fabrikens stöd
tiden
1.4 - 30.6.2017, när
när motorn
motornköps
köpsoch
ochmonteras
monteras
i stället
tiden 13.9-15.12.2017,
i stället
för för
denden
tidigare
motorn iien
enibruktagen
ibruktagenanvänd
använd
båt.
Stödet
användas
tidigare motorn
båt.
Stödet
börbör
användas
i sini sin
helhet vid köpet.
köpet.

Mera information om modellerna och närmaste återförsäljare hittar du på

mercurymarine.com

Kampanjen är i kraft 13.9-15.12.2017 hos auktoriserade Mercury- återförsäljaren.
Kampanjen är i kraft 1.4.-30.6.2017 hos auktoriserade Mercury- återförsäljaren.
Bekräfta produktens tillgänglighet hos din närmaste återförsäljare.
Bekräfta produktens
tillgänglighet hos din närmaste återförsäljare.
Vi behåller rättigheten till prisförändringar.
Vi behåller rättigheten till prisförändringar.
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